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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
---- ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਭਜ਼ਸਰਾ ਦ 6 ਜ਼ਯਵਾਜ਼ਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਸਰ ਪਜ 
ਦੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਜ਼ਯਯਟ ਆਈ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 
----  ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਇਨਾਂ ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਦੂਯ ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਰਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ੈਂਜ਼ਰੰਗ 
--- ਅੱਜ ਅਨੰਦੁਯ ਯੜਾਂ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣੀ ਫਾਕੀ 

ਠਾਨਕਟ, 21 ਅਰਰ 2020 :---ਅੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਦ 6 ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਰੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ 
ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦ 6 ਜ਼ਯਵਾਜ਼ਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ 
ਰਈ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਰਈ ਫਸੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਰ ਸ ਅਤ ਕਯਜ਼ਪ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਰ 
ਜ਼ਡਟੈਂ ਨੰੂ ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਖਕ ਸੀ ਅੀਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਜ਼ਵਥਾਯ ਤ ਯਕ ਰਗਾ ਕਦ ਸਾਂ। 
. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਵਖ ਕਯਨਾ 
ਵਾਈਯ ਨਾਰ 75 ਾਰ ਦੀ ਫਜੂਯਗ ਭਜ਼ਸਰਾ  ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦੀ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਈ ੀ ਅਤ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ 
ਭਜ਼ਸਰਾ ਦੀ ਭਤ ਸ ਗਈ ੀ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਭਜ਼ਸਰਾ ਦ ਜ਼ਯਵਾਜ਼ਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ੈਂਜ਼ਰੰਗ 
ਕਯਵਾਈ ਗਈ ੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਯਵਾਜ਼ਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਕਯਨਾ ਟਟ ਜ਼ਯਯਟ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਈ ੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵੱਚ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕਯਕ ਆਈਰਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀ, ਇਨਾਂ ਜ਼ਯਵਾਜ਼ਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ 

ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਭ ੂਯਾ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਸਰੀ ਟਜ ਦੀ ਯੀੈਂਜ਼ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ ਅਤ ਅੱਜ ਜ਼ਸਰੀ 
ਟਜ ਦੀ ਆਈ ਜ਼ਯਯਟ ਅਨੁਾਯ ੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦ ਤੀ ਰਭ ਾਰ, ਤਾ ਜ਼ਯਵ (23), ਨੂਸ ਜਤੀ 
(34), ਨੂਸ ਯਵੀਨ (53),ਤ ਦੀ ੱ  ਰਜ਼ਭਰਾ ਯਭਾ (50) ਅਤ ਫਟਾ ੁਯ (54) ਦੀ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯੀ 
ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਅੱਜ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 
ਯਸ ਤੱਦ ਸੀ ਅੀਂ ਇ ਫੀਭਾਯੀ ਤ ਜ਼ਜੱਤ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦ ਸਾਂ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਅਨੰਦੁਯ ਯੜਾਂ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ ਜ਼ਜ ਦੀ ਵੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਈ ੀ 
ਅਤ ਉ ਦਾ ਅੱਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਭ ੂਯਾ ਸਣ ਤ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜ਼ਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣੀ ਫਾਕੀ ਸ। 
 
ਪਟ ਕਨ-(21 ਅਰਰ 1 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸਏ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ ੁਯੂ 
---- ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਵੱਰੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯ ਜ਼ਰਆ ਜਾਇਜਾ 
ਠਾਨਕਟ, 21 ਅਰਰ 2020 :--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਣਾ ੁਯੂ ਸ ਗਈ 
ਜ਼ਜ ਦ ਅੱਜ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਦਨ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ ਕਾਨਵਾਂ, ਜ਼ਸੜਾ ਅਤ ਸਯ 
ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰ ਦਯਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤ ਗਏ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਉਨਾਂ 
ਵੱਰੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰੁਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕ ਤਯਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਜ਼ਆਵਾਂ ਦ ਫਾਯ 
ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਗੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਭਕ ਤ ਉਨਾਂ ਨਾਰ ਯਵਰੀ ਫਰਯਾਜ ਜ਼ੰਘ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ਼ਵਕਾ), 
ਡਾ. ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ ਭੱੁਖ ਖਤੀ ਫਾੜੀ ਅਪਯ, ੁਖਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਜਰਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਰਾਈ ਕੰਟਯਰਯ, ਫਰਫੀਯ 

ਫਾਜਵਾ ਕੱਤਯ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਠਾਨਕਟ, ਯਾਭ ਰੁਬਾਇਆ ਸਾਇਕ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ ਤ ਸਯ 
ਜ਼ਵਬਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸਾਿਯ ਨ। 
ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਅੱਜ ਕਾਨਵਾਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰੁਚ ਅਤ ਾਯ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ। 
ਉਨਾਂ ਕਣਕ ਜ਼ਵੱਚ ਾਈ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਨਭੀ ਦੀ ਚਜ਼ਕੰਗ ਰਈ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜ ਤ ਉਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਦਨ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਜ਼ਜ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ 15 ਭੰਡੀਆਂ 
ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਨੰਗਰਬੂਯ, ਜ਼ਸੜਾ ਕਰਾ, ਘਸ, ਕਾਨਵਾਂ, ਨਯਟ ਜਭਰ ਜ਼ੰਘ, ਯਨਾ, ਫਜ਼ਭਆਰ , ਜ਼ਪਯਜੁਯ ਕਰਾ, ਪਯਵਾਰ ਅਤ 
ਸਫਤ ਜ਼ੰਡੀ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਦਨ ਕਯੀਫ 638 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਕਣਕ ਸੰੁਚੀ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਨਗਰਨ ਅਤ ਐਪ.ੀ.ਆਈ. 
ਖਯੀਦ ਏਜੰੀ ਵੱਰੋਂ 109 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਜ਼ਕ  ਤਾਯਾਗੜਹ, ਠਾਨਕਟ, ਬਆ ਅਤ ਭਜ਼ਰਕੁਯ 
ਕਣਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਦਨ ਕਣਕ ਨਸੀਂ ਸੰੁਚੀ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨੰੂ ਰ ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ 
ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਭਾਯਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉ ਭਾਯਜ਼ਕੰਗ ਜ਼ਵੱਚ ਸੀ 
ਕਣਕ ਦੀ ਢਯੀ ਰਗਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਭੰਡੀਆਂ ਦ ਦਯ ਦਯਾਨ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦਾ ਜ਼ਵਤਾਯ ਇ ਭੇਂ ਚੱਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ 
ਭੰਡੀਆਂ ਨੰੂ ਰ ਕ ਜ਼ਵਸ਼ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਜਵ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੈਂਡਵਾ ਰਈ ਰਫੰਧ, ਨਟਾਈਜਯ, ੀਣ 
ਵਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਵਵਥਾ, ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤ ਠਜ਼ਸਯਣ ਰਈ ਜ਼ਵਵਥਾ ਆਜ਼ਦ ਾਯ ਰਫੰਧਾਂ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰੁਚਣ ਵਾਰ ਸਯਕ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਭਾਕ ਾਉਂਣਾ ਫਸੁਤ ਜਯੂਯੀ ਸ , ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਵਸ਼ ਤਯ ਤ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਵਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਤਾਂ ਜ ਅਗਯ ਜ਼ਕਾਨ ਜ਼ਕ ਤਯਾਂ ਦੀ 
ਫੀਭਾਯੀ ਆਜ਼ਦ ਜਾਂ ਜ਼ਕ ਸਯ ਫੀਭਾਯੀ ਨਾਰ ੀੜਤ ਸੰੁਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਕ ਤ ਸੀ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। 
ਪਟ ਕਨ-(21 ਅਰਰ 2,3,4) . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਕਾਨਵਾਂ ਭੰਡੀ ਦ ਦਯ ਦਯਾਨ 
ਭੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰੈਂਦ ਸਏ । 



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/466/2020-DPRO Pathankot 

I/19554/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ 3 
---- ਰਕ ਕਯਨ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ-ਸਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ 
----ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਜ਼ਯਸ ਕ ਅਤ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਫਣਾ ਕ ਸੀ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਤ ਾਈ ਜਾ ਕਦੀ ਸ ਜ਼ਜੱਤ 
ਠਾਨਕਟ, 21 ਅਰਰ 2020 :-----ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਜ਼ਵਥਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਜਯੂਯੀ ਸ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ 
ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਖੀਏ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਜ਼ਯਥੀ 
ਜ਼ੰਘ ਸਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਨਾ ਜ਼ਨਿੱਕਰਣ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਯਸੀ ਸ। ਾਡਾ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਸ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੀ 
ਚਨ ਨੰੂ ਤਜ਼ੜਆ ਜਾ ਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜ਼ਕ ਘਯ ਜ਼ਵਚ ਯਜ਼ਸ ਕ ਆਣੀ ਅਤ ਆਣ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੀ 
ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਨਾਰ ਸੀ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਆਭ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਚਾਅ 
ਫੰਧੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ੱਕੀ ਭਯੀਿਾਂ ਨੰੂ 14 ਜ਼ਦਨ ਰਈ ਆਈਰਟ ਕਯਕ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸ 
ਤਾਂ ਜ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੀ ਰੜੀ ਨੰੂ ਤਜ਼ੜਆ ਜਾ ਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਰਾ ਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਫਾਸਯੋਂ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ੂਚਨਾ ਦਣਾ ਆਣਾ ਪਯਿ ਭਝਣ ਤਾਂ ਜ ਉਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕਅ ਕਯਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੀ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਨੰੂ 
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ। ਉਨਾਂ ਇ ਫੰਧੀ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਾ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦਾ ਜ਼ਸਮਗ ਦਣ ਦੀ ਅੀਰ 
ਕੀਤੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰਕ ਫਾਸਯ ਨਾ ਜ਼ਨਕਰਣ ਇ ਰਈ ਜ ਅਜ਼ਤ ਜਯੂਯੀ ਕਾਯਜ ਸਨ ਜ਼ਜਵ ਕਈ ਦਵਾਈ ਆਜ਼ਦ ਰਣ ਫਾਯ ਜਾਂ 
ਕਈ ਸਯ ਜਯੂਯੀ ਕਾਯਜ ਫੰਧੀ ਾ ਰਣ ਰਈ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਨ ਰਾਈਨ ਕਯਜ਼ਪ ਾ ਦੀ ੁਜ਼ਵਧਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸ ਅਤ 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਆਨ ਰਾਈਨ ਆਈ ਅਯਜੀ ਤ ਤੁਯੰਤ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਸ 
ਅਤ ੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ਯਸ। 
   ਪਟ ਕਨ-(21 ਅਰਰ 5) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸਏ . ਜ਼ਯਥੀ ਜ਼ੰਘ ਸਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ ਠਾਨਕਟ। 
   

 


