
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ੰਗਯੂਯ 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਨਾਰ ਨਜ਼ਜਿੱ ਠਣ ਰਈ ਵੈ ਇਛ ਿੱ ਕ ਤਯ 'ਤੇ ਭੈਡੀਕਰ ਅਤੇ ੈਯਾ ਭੈਡੀਕਰ ਟਾਪ ਨੰੂ ੇਵਾ ਕਯਨ ਰਈ 
ਯਕਾਯ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ੇਸ਼ਕਸ਼ 

* ਰਤੀ ਜ਼ਦਨ ਦੇ ਜ਼ਸਾਫ ਨਾਰ ਜ਼ਭਰੇਗਾ ੇਵਾ ਫ਼ਰ 

 

ੰਗਯੂਯ, 7 ਅਰੈਰ- 

ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਿੱ ਰੋਂ ਨ ਵਰ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਨਾਰ ਨਜ਼ਜਿੱ ਠਣ ਰਈ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਤਾਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਯਾਜ ਦੇ ਰਕਾਂ ਦੀ 
ੇਵਾ ਕਯਨ ਵਾਤੇ ਕ ਆਰੀਪਾਈਡ ਭੈਡੀਕਰ ਅਤੇ ੈਯਾ ਭੈਡੀਕਰ ਟਾਪ ਨੰੂ ਵੈ ਇਛ ਿੱ ਕ ੇਵਾ ਕਯਨ ਰਈ ੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ। ਇ ਵਾਤੇ ਚ ਣੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਟਾਪ ਨੰੂ ਰਤੀ ਜ਼ਦਨ ਦੇ ਜ਼ਸਾਫ ਨਾਰ ੇਵਾ ਫ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਭ ਥਯੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸੜੇ ਕ ਆਰੀਪਾਈਡ 
ਭਾਸਯ ਡਾਕਟਯ, ੱਭ.ਫੀ.ਫੀ.ੱ. ਡਾਕਟਯ, ਆਮੂਯਵੈਜ਼ਦਕ ਡਾਕਟਯ, ਟਾਪ ਨਯ, ਪਾਯਭਾਜ਼ਟ, ਯੇਡੀਗਰਾਪਯ, 

ਰੈਫਯਟਯੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, .ੱਨ.ਭ ਅਤੇ ਵਾਯਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਰੰਟੀਅਯ ਤਯ ’ਤੇ ਨ ਵਰ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ 
ਭ ਸ਼ਕਰ ਦਯਾਨ ਵੈ ਇਛ ਿੱ ਕ ੇਵਾ ਕਯਨਾ ਚਾਸ ੰ ਦੇ ਸਨ ਉਸ ਇ ਵਾਤੇ 
ਆਨਰਾਈਨ http://doctors.shapunjab.in/ ਵੈੱਫਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਰਾਈ ਕਯ ਕਦੇ ਸਨ। ਰੀ ਥਯੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 
ਇ ਵਾਤੇ ਵਰੰਟੀਅਯ ਭਾਜ਼ਸਯ ਡਾਕਟਯ ਨੰੂ 5000/- ਯ  , ੱਭ.ਫੀ.ਫੀ.ੱ. ਵਰੰਟੀਅਯ ਡਾਕਟਯ ਨੰੂ 3500/- 

ਯ , ਆਮੂਯਵੈਜ਼ਦਕ ਵਰੰਟੀਅਯ ਡਾਕਟਯ ਨੰੂ 2000/- ਯ , ਟਾਪ ਨਯ ਨੰੂ 1000/- ਯ , ਪਾਯਭਾਜ਼ਟ ਨੰੂ 
1000/- ਯ , ਯੇਡੀਗਰਾਪਯ ਨੰੂ 1000/- ਯ , ਰੈਫਯਟਯੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੰੂ 1000/- ਯ , .ੱਨ.ਭ ਨੰੂ 
1000/- ਯ  ਅਤੇ ਵਾਯਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੰੂ 750/- ਯ  ਰਤੀ ਜ਼ਦਨ ਦੇ ਜ਼ਸਾਫ ਨਾਰ ਜ਼ਭਸਨਤਾਨਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ੰਗਯੂਯ 

ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਪੀ ਭੰਗਣ ਵਾਰੇ 22 ਕੂਰਾਂ ਜ਼ਖਰਾਫ਼ ਅਨ ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ ਯੂ: ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਖਆ ਭੰਤਯੀ ਜ਼ਵਜੈ ਇੰਦਯ 
ਜ਼ੰਗਰਾ 

* ਜ਼ਨੱਜੀ ਈ-ਭੇਰ ’ਤੇ ਜ਼ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕੈਫਜ਼ਨਟ ਭੰਤਯੀ ਜ਼ੰਗਰਾ ਨੇ 16 ਕੂਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਕਯਵਾ ਕਾਯਨ ਦਿੱ  
ਨ ਜ਼ਟ 

ੰਗਯੂਯ, 7 ਅਰੈਰ: 
ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਖਆ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਵਜੈ ਇੰਦਯ ਜ਼ੰਗਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭ ਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਕੈਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਰੀ 
ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪੀ ਭੰਗਣ ਵਾਰੇ 22 ਕੂਰਾਂ ਜ਼ਵਯ ਿੱ ਧ ਅਨ ਾਸ਼ਨੀ 
ਕਾਯਵਾਈ ਸ਼ ਯੂ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ। ਕੈਫਜ਼ਨਟ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰੇ ਜ਼ਦਨੀਂ ਉਨਾਂ ਭੀਡੀਆ ਯਾਸੀਂ ਭਾਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ 
ਕੀਤੀ ੀ ਜ਼ਕ ਜੇਕਯ ਕਈ ਕੂਰ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਦਾਖ਼ਰਾ ਪੀ ਭੰਗਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਉਦੀ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨੱਜੀ ਈ-ਭੇਰ ’ਤੇ 
ਬੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਈ-ਭੇਰ ’ਤੇ ਰਾਤ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਸੀ 16 ਕੂਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਯਨ ਦਿੱ  ਨ ਜ਼ਟ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ 
ਗ ਸਨ ਜਦਜ਼ਕ 6 ਕੂਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਸੀ ਨ ਜ਼ਟ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚ ਿੱ ਕੇ ਸਨ।  
ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਵਜ ੈਇੰਦਯ ਜ਼ੰਗਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਦ ਗ ਯੂਕ ਰ ਵਯਰਡ ਕੂਰ ਿੀਯਕ ਯ ਤੇ ਭਸਾਰੀ, ਜ਼ਸ਼ਸ਼ੂ ਜ਼ਨਕੇਤਨ ਫਜ਼ਰਕ ਕੂਰ 
ਭਸਾਰੀ, ਜ਼ਦਕਸ਼ਾਂਤ ਇੰਟਯਨੈਸ਼ਨਰ ਕੂਰ ਿੀਯਕ ਯ, ਗਯੀਨ ਰੈਂਡ ਕਾਨਵੈਂਟ ਕੂਰ ਰ ਜ਼ਧਆਣਾ, ਦੇਸਯਾਦੂਨ ਫਜ਼ਰਕ ਕੂਰ 
ਜ਼ਟਆਰਾ, ਨਪਰਾਵਯ ਫਜ਼ਰਕ ਕੂਰ ਜ਼ਿ੍ਯੜੀ ਜ਼ਟਆਰਾ, ਭਾਈਰਟਨ ਭਾਯਟ ਕੂਰ ਜ਼ਿ੍ਯੜੀ ਜ਼ਟਆਰਾ, ਦਭੇਸ਼ 
ਫਜ਼ਰਕ ਕੂਰ ਭ ਕੇਯੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਯੀਆਂ, ਡਰਸਿੀ ਫਜ਼ਰਕ ਕੂਰ ਫਧਾਨੀ ਠਾਨਕਟ, ਰ.ਆਯ.. ਡੀ..ਵੀ. ਕੂਰ 
ਅਫਸਯ, .ੀ.ਜੇ. ਫਜ਼ਰਕ ਕੂਰ ਜਰੰਧਯ, ਭ.ੀ.ਭ. ਫਜ਼ਰਕ ਕੂਰ ਦ ਿੱ ਗਯੀ ਰ ਜ਼ਧਆਣਾ, ਕੈਂਫਜ਼ਯਜ ਇੰਟਯਨੈਸ਼ਨਰ ਕੂਰ 
ਪਗਵਾੜਾ ਅਤੇ .ਡੀ. ਭਾਡਰ ਕੂਰ ਭੰਡੀ ਗਜ਼ਫੰਦਗੜ ਨੰੂ ਈ-ਭੇਰ ’ਤੇ ਰਾਤ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਨ ਜ਼ਟ ਬੇਜੇ ਗ 
ਸਨ। 
ਕੈਫਜ਼ਨਟ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਜ਼ਸਰਾਂ ਸੀ ਅਕਾਦਜ਼ਭਕ ਵਯੇ 2020-21 ਰਈ ਦਾਖ਼ਰੇ ਦੀ ਭਾਂ ਾਯਣੀ 
ਸਾਰਾਤ ਆਭ ਕਾਫੂ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਦੇ 
ਨਾਰ ਸੀ ਇਸ ਵੀ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾਵਾਇਯ ਕਾਫੂ ’ਚ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਾਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਪੀ ਬਯਨ ਰਈ ਇਿੱ ਕ ਭਸੀਨੇ ਦਾ 
ਭਾਂ ਿਯੂਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇ ਦਯਾਨ ਜ਼ਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਪੀ ਜਾਂ ਜ ਯਭਾਨਾ ਨਾ ਵੂਜ਼ਰਆ ਜਾਵੇ। 
ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਵਜੈ ਇੰਦਯ ਜ਼ੰਗਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕੇ ਵੀ ਕੂਰ ਨੰੂ ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ 
ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਯ ਉਰੰਘਣਾ ਦਾ ਕਈ ਭਾਭਰਾ ਾਸਭਣੇ ਆਉਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਉ ਜ਼ਵਯ ਿੱ ਧ ਖ਼ਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਕੂਰ ਜੇਕਯ ੰਜਾਫ ਕੂਰ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਖਆ ਫਯਡ ਨਾਰ ਫੰਧਤ 
ਸਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੀ ਭਾਨਤਾ ਯਿੱ ਦ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਯ ੀ.ਫੀ..ਈ. ਜਾਂ ਜ਼ਕੇ ਸਯ ਫਯਡ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਵੇਗਾ ਤਾਂ 
ਉਦਾ ਇਤਯਾਿਸੀਣਤਾ ਯਟੀਜ਼ਪਕੇਟ ਯਿੱ ਦ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ੰਗਯੂਯ 

ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਘਯ-ਘਯ ਪਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਨਯਜ਼ਵਘਨ ਰਾਈ ਜਾਯੀ 
* ਯੇਸੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਭਤ ੂਚੀ ਰਦਯਜ਼ਸ਼ਤ, ਬੰਡਾਯ ਕਯਕੇ ਰ ਿੱ ਟ ਖ ਿੱ ਟ ਕਯਨ ਵਾਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਖੈਯ ਨਸੀਂ 

ੰਗਯੂਯ, 7 ਅਰੈਰ: 
ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰਈ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜ਼ਫ਼ਊ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯ-ਘਯ ਫ਼ਰ ਅਤੇ ਫਿੀਆਂ ਸ ੰ ਚਾਉਣ 
ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱ ਰੋਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਉਯਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ। ਇ ਰਈ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱ ਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹੇ ਬਯ ਜ਼ਵਚ 1172 

ਯੇਸੜੀਆਂ ਅਤੇ 171 ਟੈਂੂ, ਛਟਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਟਯੈਕਟਯ ਟਯਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਯਾਸੀਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯ-ਘਯ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ 
ਫਿੀਆਂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ।ਇ ਰਾਈ ਦਯਾਨ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦਾ ਖਾ ਜ਼ਖਆਰ 
ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਰਬਾਜ਼ਵਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ੰਯਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਨਾਰ ਸੀ ਫ਼ੈਰਦਾ ਸੈ। 
ਜ਼ਵਕਯੀ ਵਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਾਫ਼-ਫ਼ਾਈ ਦਾ ਭ ਕੰਭਰ ਰਫੰਧ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। ਜ਼ਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਰੋਂ ੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ 
ਦਾ ਵੀ ੂਯਾ ਜ਼ਖਆਰ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ੰਗਯੂਯ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਭ ਥਯੀ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਜਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਫ਼ਯ ਜਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਵਿੱਰੋਂ 
ਫਿੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਕਯੀ 'ਤੇ ੂਯੀ ਭ ਤੈਦੀ ਨਾਰ ਨਿਯ ਯਿੱ ਖੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। ਾਫ਼ ਫ਼ਾਈ ਦੇ ਭ ਕੰਭਰ ਰਫੰਧਾਂ 
ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਵਤੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਾ ਫਾਿਾਯੀ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਵੀ ਰਫੰਧ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ। ਭੂਸ ਜ਼ਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਰੋਂ 
ਫਿੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੇਸੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਭਤ ੂਚੀ ਰਦਯਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਇ ੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 
ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਭ ਨਾਫ਼ਾਖਯ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਫਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਭਾਯ ਕਣ।ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਿੱ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਆਜ਼ਖਆ 
ਸੈ ਜ਼ਕ ਬੰਡਾਯ ਕਯਕੇ ਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਸ਼ਣ ਕਯਨ ਦੀ ਰਜ਼ਵਯਤੀ ਵਾਰੇ ਅਨਯਾਂ ਜ਼ਵਯ ਧ ਕਾਯਵਾਈ ਸਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ 
ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਇ ਦੀ ੂਚਨਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 01672-232304 ਜਾਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਫ਼ਯ ਦੇ ਭਫਾਇਰ 
ਨੰਫਯ 97806-00300 'ਤੇ ਦੇ ਕਦਾ ਸੈ।  ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱ ਰੋਂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ ਜ਼ਕ ਰਕ ਫਿੀਆਂ 
ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਖਯੀਦਦਾਯੀ ਕਯਨ ਰਈ ਘਯਾਂ ਤ ਫਾਸਯ ਨਾ ਜ਼ਨਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੀ ਰੜੀਂਦੀਆਂ 
ਫਿੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਾਿਫ ਭ ਿੱ ਰ ਜ਼ਵਚ ਉੱੱਿੱਰਿੱ ਫਧ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾ ਕਣ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱ ਰੋਂ ਖਤ 
ਸਦਾਇਤਾਂ ਿਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜ਼ਕ ਿੇਕਯ ਕਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਉ 
ਜ਼ਖਰਾਫ਼ ਫਣਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
 


