File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/743/2020-DPRO Amritsar
I/21366/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਵੱ ਰੋਂ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਭਨਾਸੀ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 30 ਅਿਰ (

)-

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਯੰ ਤ ਫਚਦ ਨਾੜ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਵੇਂ ਫਸੁਤਾ ਨਾੜ ਸ਼ੂਆਂ ਰਈ ਤੂੜੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਵਯਤ ਜ਼ਰਆ ਜਾਂਦਾ
ਸ, ਯ ਕਈ ਵਾਯ ਜ਼ਕਾਨ ਥੜ ਫਚੀ ਯਜ਼ਸੰ ਦ-ਖੂੰ ਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱ ਗ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਦ ਸਨ , ਜ ਜ਼ਕ ਇ ਵਾਯ
ਖਤੀ ਨਾਰ ਯਕੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਕਤ ਫਦਾਂ ਦਾ ਿਗਟਾਵਾ ਕਯਦ ਜ਼ਜਰਾ ਖਤੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ . ਸਜ਼ਯੰ ਦਯਜੀਤ ਜ਼ਘ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢਰੋਂ ਵੱ ਰੋਂ ਨਾੜ ਾੜਨ ਉਤ ਯਕ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਭਨਾਸੀ ਦ
ਸੁੱ ਕਭ ਜਾਯੀ ਸ ਚੁੱ ਕ ਸਨ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਕਟਯੀ ਅਤ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਤ ੰ ਜਾਫ ਦ ਡਾਇਯਕਟਯ .
ਕਾਸਨ ਜ਼ੰ ਘ ੰ ਨੂੰ ਅਤ ਡਾਇਯਕਟਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਡਾ. ੁਤੰਤਯ ਕੁਭਾਯ ਯੀ ਵੱ ਰੋਂ ਵੀ ਾਯ ੰ ਜਾਫ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਾੜਨ ਤੋਂ ਯਕਣ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕਯ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਵਬਾਗ ਨੇ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਵਚ ਟੀਭਾਂ ਫਣਾ ਕ ਜ਼ਡਊਟੀ ਖਤਯ ਵਾਯ ਰਗਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਸ , ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਸਯਕ ਖਤ ਉਤ ਨਿਯ ਯਸ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਾੜ ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਭੁਪਤ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਭਰਦਾ ਨਾਈਟਯਿਨ

, ਟਾਸ਼, ਪਾਪਯ ਆਜ਼ਦ

ਤੱ ਤ ਗੁਆ ਰੈਂ ਦ ਸਨ ਅਤ ਜ਼ਪਯ ਝਨੇ ਦੀ ਖਤੀ ਰਈ ਭੁੱ ਰ ਰ ਕ ਖਤ ਜ਼ਵਚ ਾਉਂਦ ਸਨ। ਇ ਤਯਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਵੱ ਡੀ
ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਕਾਯਫਨ ਡਾਇਆ ਅਕਾਈਡ , ਕਾਯਫਨ ਭਨ ਆਕਾਈਡ ਤ ਭੀਥਨ ਵਯਗੀਆਂ ਿਸਯੀਰੀਆਂ ਗਾਂ
ਾਡੀ ਜ਼ਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਨ ਸੁੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ , ਦੂਯਾ ਯਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਾਡੀ ਜਫ ਉਤ ਬਾਯੀ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਜਕਯ ਇਸ ਨਾੜ-ਯਾਰੀ ਨਾ ਾੜਨ ਤਾਂ ਜਭੀਨ ਦੀ ਉਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਵਚ ਅਥਾਸ ਵਾਧਾ ਸ
ਕਦਾ ਸ, ਜ ਜ਼ਕ ਪਰ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾ ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਦੀ ਆਯਜ਼ਥਕਤਾ ਭਿਫੂਤ ਕਯਗਾ।
==========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/743/2020-DPRO Amritsar
I/21367/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
2 ਭਈ ਨੂੰ ਫੰ ਦ ਯਸਗਾ ਜੜਾ ਪਾਟਕ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 30 ਅਿਰ (

)-ਯਰਵ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱ ਰੋਂ ਿਾਤ ਸਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਨੁਾਯ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ-ਜ਼ਦੱ ਰੀ ਯਰ

ਭਾਯਗ ਉਤ ਜ਼ਥਤ ਯਰਵ ਪਾਟਕ ਨੰਫਯ - 27, ਜ ਜ਼ਕ ਜੜਾ ਪਾਟਕ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਜਾਜ਼ਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , 2 ਭਈ ਨੂੰ
ਯਰਵ ਟੜੀ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਰਈ ਫੰ ਦ ਯੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਦ ਉਤਯੀ ਯਰਵ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਦ ਸਾਇਕ
ਡਵੀਿਨਰ ਇੰ ਜੀਨੀਅਯ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 2 ਭਈ ਨੂੰ ਯਰਵ ਟੜੀ ਦੀ ਿਯੂਯੀ ਭੁਯੰਭਤ ਕਯਨੀ  ਯਸੀ ਸ , ਇ ਰਈ
ਇ ਜ਼ਦਨ ਜੜਾ ਪਾਟਕ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਰ ਕ ਸ਼ਾਭ 6 ਵਜ ਤੱ ਕ ਫੰ ਦ ਯੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਾਂ ੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ
ਪਾਟਕ ਫੰ ਦ ਸਣ ਕਾਯਨ ਰ ਕਾਂ ਇ ਯਤ ਨਸੀਂ ਆ ਕਣਗ ਅਤ ਜ ਵੀ ਯਰ ਟੜੀ ਾਯ ਕਯਨਾ ਚਾਸਗਾ ਉਸ
ਜ਼ਸ਼ਵਾਰਾ ਪਾਟਕ, ਵੱ ਰਾ ਪਾਟਕ ਜਾਂ ਜੀ ਟੀ ਯਡ ਫਾਈਾ ਦੀ ਸੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ।
=========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/743/2020-DPRO Amritsar
I/21370/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਡਾਕਟਯੀ ਰ ੜਾਂ ਰਈ ਜ਼ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ 'ਉਫਯ' ਨੂੰ ਆਜ਼ਗਆ
ਟਕੀ ਰਈ ਕਯਜ਼ਪਊ ਾ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਂ ਵਗੀ ਰ ੜ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 30 ਅਿਰ (

)-ਕਜ਼ਵਡ 19 ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦ ਚੱ ਰਦ

ਆਭ ਭਯੀਿਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰ ਤੱ ਕ ਜ਼ਰਜਾਣ , ਜ਼ਰਆਉਣ ਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਕਯਨ ਵਾਰ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੂੰ
ਆਉਣ-ਜਾਣ ਰਈ ਜ਼ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਰੋਂ ਟਕੀ ਵਾ ਿਦਾਨ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਕੰ ਨੀ ਉਫਯ ਇੰ ਡੀਆ ਨਾਰ ਸੱ ਥ
ਜ਼ਭਰਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਜ਼ਜਰਾ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਕਭ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਰੋਂ ਨੇ ਇ ਭਝਤ ਦਾ
ਜ਼ਵਥਾਯ ਦੱ ਦ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਟਕੀ ਉਫਯ ਦ  ਤੋਂ ਆਭ ਦੀ ਤਯਾਂ ਸੀ ਫੁੱ ਕ ਸਵਗੀ ਯ ਇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਵਰ
ਤ ਕਵਰ ਭਯੀਿ ਅਤ ਉਦ ਜ਼ਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਆਣ ਘਯ ਤੋਂ ਸਤਾਰ ਜਾਂ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਘਯ ਤੱ ਕ ਸੀ ਕਯ
ਕਣਗ। ਉਨਾਂ ੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਕ ਵਰ ਡਯਾਈਵਯ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ
ਕਣਗ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਫਯ ਇ ਰਈ

2 ਮਾਤਯੀ ਸੀ ਟਕੀ ਜ਼ਵਚ ਵਾਯੀ ਕਯ

25 ਟਕੀ ਜ਼ਦਨ-ਯਾਤ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਜ਼ਵਚ ਚਰਾ ਕਗਾ ਅਤ ਇ ਪਯ

ਫਦਰ ਆਣ ਟੈਂਟਯਡ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਵੂਰਗਾ। ਇ ਵਾ ਨੂੰ 'ਉਫਯ ਇੈਂਰ' ਦਾ ਨਾਭ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ।
ਟਕੀ ਕੰ ਨੀ ਨਾਰ ਕੀਤ ਗ ਭਝਤ ਅਨੁਾਯ ਾਯ ਡਯਾਈਵਯ ਦੀ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਜ਼ਸਤ ਦਾ ਜ਼ਨਯੀਖਣ , ਵਸੀਕਰ ਨੂੰ
ਨੇਟਾਈਿ ਕਯਨਾ ਅਤ ਭਾਕ ਤ ਸੱ ਥ ਾਪ ਕਯਨ ਰਈ ਨੇਟਾਈਿ ਦਾ ਿਫੰਧ ਕਯਨਾ ਤ ਉਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨੀ ਵੀ
ਿਯੂਯੀ ਸਵਗੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕੰ ਨੀ ਯਿਾਨਾ ਆਣੀਆਂ ਟਕੀ ਦੀ ਮਤਾਯਾ ਜ਼ਯਯਟ ਜ਼ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਦ ਨਡਰ
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਨੂੰ ਦਵਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਧਯ ਟਕੀ ਦੀ ਦੁਯਵਯਤੋਂ ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਫਯ ਨੇ ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਸੀ ਜ਼ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਾ ਕਯਕ ਸਤਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਭ ਕਯਦ ਡਾਕਟਯਾਂ ਤ ਸਯ
ਅਭਰ ਰਈ 'ਉਫਯ ਭਜ਼ਡਕ' ਨਾਭ ਸਠ ਯਿਾਨਾ 20 ਟਕੀਆਂ ਭੁਪਤ ਦਣ ਦਾ ਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸ। ਇਸ ਟਕੀਆਂ ਉ
ਅਭਰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਜ਼ਵਚ ਆ ਕਣਗੀਆਂ , ਜ ਜ਼ਕ ਪਯੰ ਟ ਰਾਇਨ ਉਤ ਕੰ ਭ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਉਕਤ ਟਕੀ ਜ਼ਵਰ
ਯਜਨ ਦਪਤਯ ਦ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਉਤ ਕੰ ਭ ਕਯਨਗੀਆਂ , ਚਾਸ ਉਸ ਇ ਨੂੰ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਸਤਾਰ ਬਜਣ ਜਾਂ ਆਣ
ਸਯ ਸਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੀਰਡ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਭ ਕਯਦ ਅਭਰ ਰਈ। ਉਕਤ ਵਾ ਜ ਜ਼ਕ ਕਵਰ ਜ਼ਸਤ ਵਾ ਦ ਖਤਯ ਜ਼ਵਚ
ਕੰ ਭ ਕਯਦ ਅਭਰ ਰਈ ਸ , ਰਈ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਕੰ ਟਯਰ ਯੂਭ 0183-2535322, 2535323 ਉਤ ਪਨ ਕਯਕ
ਿਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ।
==========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/743/2020-DPRO Amritsar
I/21371/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਛਤੀ ਸੀ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਵਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਸਯ ਅਦਾਜ਼ਯਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ ਛਟ-ਨੀ
ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਤ ਗਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਸਵਗਾ ਿਯੂਯੀ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 30 ਅਿਰ (

)-

ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਦ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ

'ਤ ਛਤੀ ਸੀ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਵਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਸਯ ਅਦਾਯ ਖਰਣ ਦੀ

ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ, ਯ ਇ ਰਈ ਿਯੂਯੀ ਸਵਗਾ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯ, ਵਾਯੀ ਤ ਗਾਸਕ ਾਯ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱ ਰੋਂ
ਕਜ਼ਵਡ 19 ਫੰ ਧੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਫੰ ਨ ਾਰਣ ਕਯਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ .
ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢਰੋਂ ਵੱ ਰੋਂ ਆਣੀ ਟੀਭ ਨਾਰ ਇ ਫਾਫਤ ਮਜਨਾਫੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ , ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਧਯ ਵੀ ਬੀੜ
ਨਾ ਇਕੱ ਠੀ ਸਵ ਅਤ ਸਯਕ ਨੂੰ ਕੰ ਭ ਦਾ ਭਕਾ ਜ਼ਭਰ ਕ। ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਕੇਂਦਯੀ ਸਰਕ ਰਈ ਨੀ ਜ਼ਯਵਾਯ ਤ .
. ਪਾਯਭ ਵੱ ਰੋਂ 350 ਜ਼ਯਵਾਯਾਂ ਨੂੰ ੁੱ ਕ ਯਾਸ਼ਨ ਦ ਕ ਬਜਣ ਭਕ ਿ ਨਾਰ ਗੱ ਰਫਾਤ ਕਯਦ ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ
ਜ਼ਕ ਬਾਵੇਂ ਯਕਾਯ ਤ ਰ ਕ ਰ ੜਵੰ ਦਾਂ ਤੱ ਕ ਰਗਾਤਾਯ ਸੁੰ ਚ ਕਯ ਯਸ ਸਨ , ਯ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਾਜ਼ਸਫ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ
ਅਨੁਾਯ ਿਯੂਯੀ ਛਟਾਂ ਦਣੀਆਂ ਵੀ ਾਡ ਜ਼ਵਚਾਯ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਾਡੀ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਸ ਜ਼ਕ ੇਂਡੂ ਅਤ ਸ਼ਜ਼ਸਯੀ ਖਤਯਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਯ ਜ਼ਕਭ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਾਯੀਆਂ ਦੀ
ਆਜ਼ਗਆ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵ , ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਅਯਥਚਾਯਾ ਭੁੜ ਗਤੀ ਪੜ ਕ ਅਤ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਭ ਦ ਭਕ ਜ਼ਭਰ ਕਣ। ਇ ਤੋਂ
ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਿਰਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਉਦਮਜ਼ਗਕ ੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਯਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਾਜ਼ਨਤ ਖਤਯਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਦੁਫਾਯਾ ਕੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਦਾ ਭਕਾ ਵੀ ਜ਼ਵਚਾਯ ਅਧੀਨ ਸ। ਇ ਭਕ ੍ਯੀ ਜ਼ਵਕਾ ਨੀ , ਿੀ ਯਾਘਵ ਨੀ , ਿੀ ਸ਼ਾਭ
ਨੀ ਤ ਸਯ ਭਸਤਫਯ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ।
ਕਸ਼ਨ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਕੇਂਦਯੀ ਸਰਕ ਰਈ ਯਾਸ਼ਨ ਦਾ ਟਯੱ ਕ ਤਯਨ ਭਕ ਿੀ  ੀ ਨੀ।
=======

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/743/2020-DPRO Amritsar
I/21419/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਬਾਈ ਦਯਸ਼ਨ ਜ਼ੰ ਘ ਅਤ ਗੁਯੂ ਕੀ ਵਡਾਰੀ ਦ ਗੁਯਿੀਤ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਜੱ ਤੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਵਯੁੱ ਧ ਜੰ ਗ
ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ੱ ਜ਼ਖਆ ਤ ਖਜ ਭੰ ਤਯੀ  ੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਵਧਾਈ
ਅੰ ਭਿਤਯ,30 ਅਿਰ (

)-

ੰ ਕਟ ਦ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਰੀ ਖਫਯ ਸ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ

19 ਤੋਂ ੀੜਤ ਜ਼ਿਰ ਦ ਦ ਭਯੀਿਾਂ ਨੇ ਕਯਨਾ ਨੂੰ ਸਯਾ ਕ

ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ ਦੀ ਜੰ ਗ ਜ਼ਜੱ ਤੀ ਸ। ਇੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਸ ਜ਼ੰ ਡ ਗੁਯੂ ਕੀ ਵਡਾਰੀ ਦਾ 30 ਾਰਾ ਨਜਵਾਨ ਗੁਯਿੀਤ ਜ਼ੰ ਘ, ਜ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜਰ ਦਾ ਕਜ਼ਵਡ 19 ਦਾ ਜ਼ਸਰਾ ਭਯੀਿ ਸ। ਉਸ 23 ਭਾਯਚ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਫਦੀ ਯਰ ਯਾਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਦੱ ਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦ ਵਕਤ
ਸੀ ਕਜ਼ਵਡ- 19 ਦ ਰੱਛਣਾਂ ਕਾਯਨ ਜ਼ੱ ਧਾ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਸਤਾਰ ਸੁੰ ਚ ਜ਼ਗਆ ੀ ਅਤ ਉਥ ਸੀ ਉਦਾ ਇਰਾਜ
ਚੱ ਰਦਾ ਜ਼ਯਸਾ। ਦੂਯ ਸਨ ਬਾਈ ਜ਼ਨਯਭਰ ਜ਼ੰ ਘ ਖਾਰਾ ਦ ਾਥੀ ਯਸ ਬਾਈ ਦਯਸ਼ਨ ਜ਼ੰ ਘ , ਜ ਜ਼ਕ 2 ਅਿਰ ਨੂੰ ਬਾਈ
ਖਰਾ ਦ ੰ ਯਕ ਜ਼ਵਚ ਸਣ ਕਾਯਨ ਕਜ਼ਵਡ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਕਾਯ ਸ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰ ਦਾਖਰ ਕਯਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ
ੀ। 60 ਾਰਾ ਬਾਈ ਦਯਸ਼ਨ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ਵੀ ਕਯਨਾ ਯੂੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨੂੰ ਟਕਾ ਕ ਭਾਜ਼ਯਆ ਸ ਅਤ ਅੱ ਜ ਸਤਾਰ ਤੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਦ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸ।
ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਗੱ ਰ ਇਸ ਸ ਜ਼ਕ 60 ਾਰਾ ਦਯਸ਼ਨ ਜ਼ੰ ਘ 2 ਅਿਰ ਤੋਂ ਰ ਕ ਅੱ ਜ ਬਾਵ 30 ਅਿਰ ਤੱ ਕ ਸਤਾਰ
ਦਾਖਰ ਯਸ ਅਤ ਉਨਾਂ ਕਯਨਾ ਨੂੰ ਸਯਾਉਣ ਜ਼ਵਚ 28 ਜ਼ਦਨ ਰਗਾ , ਜਦਜ਼ਕ 30 ਾਰਾ ਨਜਵਾਨ ਗੁਯਿੀਤ ਜ਼ੰ ਘ 23
ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਰ ਕ ਰਗਾਤਾਯ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਸਤਾਰ ਯਸ ਅਤ ਉਨਾਂ 41 ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਜੰ ਗ ਜ਼ਜੱ ਤੀ। ਬਾਵੇਂ ਜ਼ਕ ਗੁਯਿੀਤ
ਜ਼ੰ ਘ ਨੂੰ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਭੱ ਜ਼ਆ ਯੀਯਕ ਤਯ ਉਤ ਨਸੀਂ ਆਈ , ਯ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟਟ ਰਗਾਤਾਯ ਜ਼ਿਟਵ
ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸਣ ਕਾਯਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਕੀ , ਉਨਾਂ ਦ 5 ਵਾਯ ਭਡੀਕਰ ਟਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਘਯ
ਯਵਾਨਾ ਸਣ ਭਗਯੋਂ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇੱ ਥ ਡਾਕਟਯਾਂ ਨੇ ਭਯਾ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫਯਾਫਯ ਜ਼ਧਆਨ
ਯੱ ਜ਼ਖਆ। ਭੈਂ ਡਾਕਟਯਾਂ ਉਤ ਬਯਾ ਯੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤ ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ ਿਤੀ ਸਰਾ ਨਸੀਂ ਛੱ ਜ਼ਡਆ। ਉਨਾਂ ਡਾ. ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ ਵਯਕਾ
ਤ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਿਬਦੀ ਕ ਯ ਜਸਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ , ਜ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਯ ਪਨ ਕਯਕ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਖਫਯ ਰੈਂ ਦ ਯਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਡਾਕਟਯਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਇਰਾਜ ਦਕਾ ਭੈਂ ਜ਼ਸਤਮਾਫ ਸਇਆ ਸਾਂ। ਉਨਾਂ
ਸਤਾਰ ਜ਼ਵਚ ਸ ਇਰਾਜ ਅਤ ਭਾਨਜ਼ਕ ਤਯ ਉਤ ਜ਼ਭਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਉਤ ਜ਼ਿਕਯ ਕਯਦ ਜ਼ਕਸਾ
ਜ਼ਕ ਇੰ ਨਾਂ ਾਜ਼ਯਆਂ ਦੀ ਫਦਰਤ ਸੀ ਭੈਂ ਭੁੜ ਘਯ ਨੂੰ ਚੱ ਜ਼ਰਆ ਸਾਂ। ਇ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿੰ ੀਰ ਿੀਭਤੀ ੁਜਾਤਾ ਸ਼ਯਭਾ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਗੁਯਿੀਤ ਜ਼ੰ ਘ ਦਾ

29 ਅਤ 30 ਅਿਰ ਨੂੰ ਭਡੀਕਰ ਟਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਭਗਯੋਂ ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਜ

ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸ।

ਇ ਭਕ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤ ਖਜ ਭੰ ਤਯੀ ਿੀ  ੀ ਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨ ਉਤ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ
ੰ ਜਾਫ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਵੱ ਰੋਂ ਸ਼ੁਬਕਾਭਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਅਤ ਸਤਾਰ ਿਫੰਧਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ।
ਡਾਕਟਯਾਂ ਨੇ ਪੁੱ ਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਤਾ ਅਤ ਜ਼ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਰੋਂ ਸਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਅੰ ਕੁਯਜੀਤ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ਪੁੱ ਰ ਅਤ
ਨੇਟਾਇਿਯ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਕ ਦ ਕ . ਦਯਸ਼ਨ ਜ਼ੰ ਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁਬਕਾਭਨਾਵਾਂ ਬਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇ ਭਕ ਜ਼ਿੰ ੀਰ ਿੀਭਤੀ
ੁਜਾਤਾ ਸ਼ਯਭਾ, ਡਾ. ਵਯੁਣ ਜ਼ਵਸ਼ਕਯਨਾ, ਿੀ ਜ਼ਦਨੇਸ਼, ਭਡੀਕਰ ੁਯਡੈਂਟ ਡਾ. ਯਭਨ ਸ਼ਯਭਾ , ਡਾਕਟਯ ਿੀਭਤੀ ਵੀਨਾ
ਚਤਯਥ, ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਜੁਗਰ ਜ਼ਕਸ਼ਯ , ਡਾ. ਜ਼ਸ਼ਵਚਯਨ, ਡਾ. ਤਾਰ, ਡਾ. ਅਵਤਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਧੰ ਜੂ , ਡਾ. ਜ਼ਵੰ ਦਯ
ਜ਼ੰ ਘ ਰਵਾਨ, ਡਾ. ਭਦਨ ਭਸਨ ਅਤ ਸਯ ਸਾਿਯ ਨ।
ਕਸ਼ਨ
-ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਘਯ ਨੂੰ ਯਵਾਨਾ ਸਣ ਭਕ ਿੀ ਗੁਯਿੀਤ ਜ਼ੰ ਘ ਤ ਬਾਈ ਦਯਸ਼ਨ ਜ਼ੰ ਘ।
==========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/718/2020-DPRO Amritsar
I/21188/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਵਚ 30 ਅਿਰ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਖੁੱ ਰਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ
ਯਟਸ਼ਨ ਵਾਇਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਣ ਦੀ ਮਜਨਾਫੰ ਦੀ ਉਰੀਕ ਕ ਸੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ ਖੁੱ ਰ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 29 ਅਿਰ (

)-ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ੰ ਜਾਫ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਵੱ ਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਸਯ ਅਦਾਯ

ਖਰਣ ਦ ਕੀਤ ਗ ਰਾਨ ਦ ੰ ਫਧ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਰਾ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਕਭ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢਰੋਂ
ਨੇ ੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸ ਜ਼ਕ ਭਜੂਦਾ ਸਾਰਾਤ ਦ ਭੱ ਦਨਿਯ ਜ਼ਪਰਸਾਰ ਕੱ ਰ ਤੋਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਜ਼ਢੱ ਰ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ
ਕਦੀ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਕੱ ਰ ਤੋਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਵਚ ਖੁੱ ਰ ਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਫੰ ਧੀ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਵੱ ਰੋਂ
ਆਈਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਕਸੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਰ ਦਣੀ ਸ ਫਾਫਤ ਜ਼ਵਥਾਯਤ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਕ ਯਟਵਸ਼ਨ
ਵਾਇਿ ਖੁੱ ਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ, ਜ ਜ਼ਕ ੰ ਬਵ ਤਯ ਉਤ 3 ਭਈ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸੀ ਰਾਗੂ ਸਵਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਕੱ ਰ ਬਾਵ
30 ਅਿਰ ਤੋਂ ਵਯ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜ ਤੱ ਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱ ਰਣ ਦੀ ਚੱ ਰ ਯਸੀ ਚਯਚਾ ਨੂੰ ਠੱਰ ਾਉਂਦ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਰਸਾਰ
ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਵਚ ਕਯਜ਼ਪਊ ਅਤ ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਆਭ ਦੀ ਤਯਾਂ ਸੀ ਜਾਯੀ ਯਜ਼ਸਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਾਨੂੰ ਆਣ ਨਾਗਜ਼ਯਕ
ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਯਵਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਰੋਂ ਵਧਯ ਸ ,  ਅੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਯੱ ਖਦ ਸ
ੂਯੀ ਮਜਨਾਫੰ ਦੀ ਨਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਣ ਦੀ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਾਂਗ , ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤ ਬੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਨਾ ਸਵ ਅਤ
ਸਯਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਨੂੰ ਕਾਯਫਾਯ ਦਾ ਭਕਾ ਵੀ ਜ਼ਭਰ ।
===========

