
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/251/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18462/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
----- ਕਣਕ ਦ ਖ਼ਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਨੰੂ ਰ ਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਆੜਤੀਆ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਭੀਜ਼ਟੰਗ 
----- ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਯਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 
 
ਠਾਨਕਟ, 15 ਅਰਰ 2020 :--- ਕਣਕ ਦ ਖ਼ਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਨੰੂ ਰ ਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ 
ਖਜ਼ਹਯਾ  ਿੱਰੋਂ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਦ ਚਅਯਭਨ ਅਤ ਠਾਨਕਟ ਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭਕ ਸਯ ਸਰੀ 
ਫਰਯਾਜ ਜ਼ਸੰਘ  ਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ਼ ਕਾਸ), ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਦ ਚਅਯਭਨ ਰਖ ੀਯ ਜ਼ਸੰਘ ਰਿੱ ਕੀ, ਸੁਖਜ਼ ੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ 
ਡੀ.ਐਪ.ਐਸ.ਸੀ., ਡਾ. ਹਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭੁਿੱ ਖ ਖਤੀ ਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ ਅਤ ਹਯ ਸਫੰਧਤ ਜ਼ ਬਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ 
ਹਾਿਯ ਸਨ। 
ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਨੇ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਭਿੱਦਨਿਯ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਖ਼ਆਰ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਭਕ ਸਯਕਾਯ ਅਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਬਾਗ  ਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦਾ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ । ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਕਣਕ ਇਸ  ਾਯ ਕਣਕ ਦੀ ਸਯਕਾਯੀ ਖ਼ਯੀਦ ਰਈ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨਭੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹ ।  ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖ਼ਯੀਦ ਰਈ ਸਭੂਹ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ ੁਖ਼ਤਾ ਰਫੰਧ ਕਯ ਰਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ 
ਸੁਿੱ ਕੀ ਫ਼ਸਰ ਹੀ ਜ਼ਰਆਉਣ ਤਾਂ ਜ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ  ਚਣ ਜ਼ ਚ ਜ਼ਕਸ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਨਾ ਆ , ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖ਼ਯੀਦ ਭਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ ਸਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਆਰ ਯਿੱਖਣ ਦੀ ਅੀਰ  ੀ ਕੀਤੀ। 
  
ਪਟ ਕਸਨ (15 ਅਰਰ 1) ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ ਭਜ਼ਰਕੁਯ ਜ਼ ਖ ਠਾਨਕਟ ਆੜਤੀਆ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯਦ ਹਏ 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਅਤ ਹਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ । 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/254/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18463/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
---ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਕਣਕ ਖਯੀਦ ਰਈ ਸੁਯੂ ਕੀਤਾ ਕੂਨ ਜ਼ਸਸਟਭ—ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
----ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਭਰ ਕੂਨ ਅਨੁਸਾਯ ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਰ  ਕ ਆਉਂਣਗ ਕਣਕ 
----ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਰਈ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ ਸਾਯ ਰਫੰਧ   
 
ਠਾਨਕਟ, 15 ਅਰਰ 2020 :--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਫਹੁਤ ਹੀ ਜਰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿੱਕੀ ਪਸਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ 
ਸੁਯੂ ਹਣ  ਾਰਾ ਹ ਅਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ, ਇਸ ਸਭੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਜਭਦਾਯੀ ਹਯ  ੀ  ਿੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹ ਜ਼ਕ ਸਾਯੀ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਕਯਨਾਂ  ਾਈਯਸ ਤੋਂ  ੀ ਫਚਕ ਯਜ਼ਹਣਾ ਹ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸ. 
ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ  ਾਯ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਨੰੂ ਰ ਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਨ ੇਂ ਕੂਨ ਜ਼ਸਸਟਭ ਨੰੂ  ੀ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ। 

ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਣੀ ਭਯਜੀ ਨਾਰ ਜ਼ਕਸਾਨ ਪਸਰ ਨੰੂ ਰ ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੰੁਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯ ਹੁਣ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ 
ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਅਗਯ ੁਯਾਣਾ ਜ਼ਸਸਟਭ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ  ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਖਤਭ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਇਸ ਰਈ ਹੁਣ ਕੂਨ 
ਜ਼ਸਸਟਭ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੂਨ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਜਾਣਗ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਣੀ  ਾਯੀ ਨਾਰ ਹੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਰ ਰ  ਕ 
ਆਊਂਣਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਰਕ ਜ਼ਹਿੱ ਤ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਿੱਖਜ਼ਦਆਂ 
ਹਇਆ ਸਾਯ ਸੁਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ੁਜ਼ਰਸ ਜ਼ ਬਾਗ  ਿੱਰੋਂ  ੀ ਜ਼ਰੰਕ ਯਡ ਤ ਨਾਕ ਰਗਾਏ ਜਾਣਗ ਅਤ 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ  ਿੱਰੋਂ ਇਿੱਕ ਹਰਗਰਾਭ ਰਿੱ ਜ਼ਗਆ ਾਸ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ ਜ਼ਜਸ ਤ ਇਿੱਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਅਤ ਇਿੱਕ ਟਰਕਟਯ 
ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਡਯਾਇ ਯ ਦਾ ਭੰਡੀ ਆਉਂਣਾ ਭੰਜੂਯ ਹ ਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੀ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਯ ਦੀ ਟੀਭ 
ਹ ਗੀ ਜ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ  ੀ ਕਯਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਯੀਫ 57 ਹਜਾਯ ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਹੰੁਦੀ ਹ ਜ਼ਹਰਾ 14 ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ 
ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ  ਾਯ ਇਿੱਕ ਭੰਡੀ  ਧਾਈ ਗਈ ਹ ਅਤ ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਜ਼ਰਕੁਯ ਜ਼ ਖ ਇਿੱਕ ਭੰਡੀ ਫਣਾਈ ਗਈ 
ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਣ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਯਿੱਖੋਂ ਅਤ ਕੂਨ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਜ਼ਜੰਨੀ ਜ਼ਜਨਸ 

ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਉਸ ਜ਼ਹਸਾਫ ਨਾਰ ਉੱਨੀ ਹੀ ਜ਼ਜਨਸ ਰ ਕ ਭੰਡੀ ਹੰੁਜ਼ਚਆ ਜਾ । ਜ਼ੰਡਾਂ ਿੱਧਯ ਤ  ੀ ਸਯੰਚ 
ਭੀਜ਼ਟੰਗਾਂ ਾ ਕ ਰਫੰਧਾ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਕਯੋਂ ਅਤ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਅਨਾਉਂਸਭੈਂਟ  ੀ ਕਯ ਾਈ ਜਾ । ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦ ਜ਼ ਸਥਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਜ਼ਹਮਗ 
ਕਯੋਂ।  
ਪਟ ਕਸਨ (15 ਅਰਰ 2) ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹਏ। 



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/263/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18474/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 3 
--- ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਸਸਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ 
----ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਜਯੂਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਭਾਸਕ ਦਾ ਰਮਗ 
 
ਠਾਨਕਟ, 15 ਅਰਰ 2020 :--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦ ਜ਼ ਸਥਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 
ਦ ਆਦਸਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਕਯਜ਼ਪ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ 
ਅੰਦਯ ਹੀ ਯਹੋਂ ਤਿੱਦ ਹੀ ਸਾਜ਼ਯਆਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਤੰਦਯੁਸਤ ਯਜ਼ਹ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸਰੀ ਸੁਨੀਰ ਦਿੱਤ ਭਨੇਜਯ ਰੀਡ ਫੈਂਕ, 
ੰਜਾਫ ਨੇਸਨਰ ਫੈਂਕ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਚਰ ਯਹੀਆਂ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਫੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਚਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਕ ਫੈਂਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਉਂਣ  ਾਰ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜ਼ ਧਾ ਾਂ ਅਤ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ ਸ਼ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ । 

ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਭੇਂ  ੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਜੰਨੇ  ੀ ਫੈਂਕ ਹਨ ਉਨਾਂ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਜਭੀਨ ਤ ਯੰਗਦਾਯ ਗਰ  
ਰਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਰਕ ਇਨਾਂ ਗਜ਼ਰਆਂ ਅੰਦਯ ਖੜ ਹ ਕ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟਰੈਂਸ ਫਯਕਯਾਯ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਇਹ  ੀ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ  ੀ ਫੈਂਕ ਉਬਗਤਾ ਨੰੂ ਜ਼ਜਆਦਾ ਇੰਤਜਾਯ ਨਾ ਕਯਨਾ  । ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ 
ਅਿੱਗ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਤ ਭਾੜ ਰਬਾ ਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਫੈਂਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦ ਸਭੇਂ ਭਾਸਕ ਜਯੂਯ 
ਾਉਂਣ ਅਤ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ । 
 
ਪਟ ਕਸਨ (15 ਅਰਰ 3,4) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਯਿੱਖ ਕ ਖੜ ਫੈਂਕ ਉਬਗਤਾ। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/277/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18501/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 4 

---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ 15 ਅਰਰ ਨੰੂ ਆਈ 43 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ 43 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟ   

---- ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੂਰ 203 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਆ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ ਨੇਗਜ਼ਟ  ਅਤ 22 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ   

ਠਾਨਕਟ, 15 ਅਰਰ 2020 :--- 

 ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਜ਼ਖਆ 22 ਹ ਅਤ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦ ਸੰਯਕ 203 ਰਕਾਂ 
ਦੀ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਨੇਗਜ਼ਟ  ਆ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ 
ਨੇ ਕੀਤਾ।  

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਰ ਾਂ 22 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਆਈ ਸੀ ਉਨਾਂ ਦ ਸੰਯਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ 
ਅੰਦਯ  ੀ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 
ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ੂਯੀ ੰਜਾਫ ਅੰਦਯ ਕਯਜ਼ਪ ਚਰ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਜ਼ਜਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ  ੀ 23 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 

ਕਯਜ਼ਪ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਹ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਕਯਜ਼ਪ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ ਅਤ ਘਯਾਂ 
ਅੰਦਯ ਯਹੀਏ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਹਯਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।  

ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਟੀਭਾਂ ਫਣਾ ਕ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਖਤਯਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਯ  ਕਯ ਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। 

     

ਪਟ ਕਸਨ(15 ਅਰਰ 5) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹਏ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ । 

 

-------------------------- 


