
ਦਤਯ ਜਜਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਸਯ ਭਗਾ 
--ਭਗਾ ਜਿਖ ਫਾਯਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਯ 10 ਤੋਂ ਦੁਜਿਯ 2 ਿਜ ਤੱਕ ਖੱੁਰਹੀਆਂ ਯਜਿਣਗੀਆਂ, ਸੂਚੀ ਜਾਯੀ 

--ਭੁੱ ਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਸਯ ਿੱਰ  ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਾਸ 

--ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਫਰੜੀ ਭੂਿਭਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ, ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਦਾ ਯੱਜਖਆ ਜਾਿ ਖਾਸ ਜਖਆਰ 

--ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਿਯਕਯ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸਭ ਸਾਫਣ ਨਾਰ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿਾਯ ਿਾਯ ਧਣ, ਸਨੇਟਾਈਜ਼ਯ, ਭਾਸਕ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਦੀ ਿਯਤ 
ਕਯਨ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣਗ ਮਕੀਨੀ 

ਭਗਾ 19 ਅਰਰ 

ਜਜਰਹਾ ਭਗਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰਦਯ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨਾਰ ਨਜਜੱਠਣ ਰਈ ਕਯਜਪਊ ਰਗਾਇਆ ਜਗਆ ਿ। ਿਾੜੀ 
ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦਯਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਬ ਸੰਬਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੁ ਫਾਯਦਾਨੇ ਦੀ ਰੜ ਿੰੁਦੀ ਿ ਇਸ ਰਈ ਫਾਯਦਾਨੇ 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਖੱੁਰਹਣਾ ਅਤੀ ਜਯੂਯੀ ਿ। 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ-ਕਭ-ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਭਗਾ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਫਾਯਦਾਨੇ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿਯ 10 ਿਜ ਤ ਰ  ਕ ਦੁਜਿਯ 2 ਿਜ ਤੱਕ ਭਾਰਕ ਅਤ ਇੱਕ ਿਯਕਯ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ ਜਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ 
ਖਰਹਣ ਦੀ ਛਟ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ। ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਇਿ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਗ ਜਕ ਆ ਅਤ 
ਆਣ ਿਯਕਯ ਦ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸਭ ਸਾਫਣ ਨਾਰ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿਾਯ ਿਾਯ ਧਣਗ, ਸਨੇਟਾਈਜ਼ਯ, ਭਾਸਕ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਦੀ ਿਯਤ 
ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਗ ਅਤ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯੱਖਣਗ। 

ਇਿ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਗਰਾਿਕ ਨੰੂ ਿੀ ਉਯਕਤ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦ ਪਰਾਅ ਰਈ 
ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ 
ਤ ਗਰਾਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਿੀ ਿਣ ਦਣਗ ਤਾਂ ਜਕ ਸਭਾਜਜਕ ਦਯੂੀ ਦ ਜਨਮਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਿ ਸਕ।   

ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਭਗਾ ਜਿੱਚ ਜ ਫਾਯਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਖਰਹਣ ਦੀ ਭਨਜੂਯੀ 
ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ ਉਨਹ ਾਂ ਜਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਰ ਕੁਭਾਯ ਰਿੀਨ ਕੁਭਾਯ, 231 ੁਯਾਣੀ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਭਗਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 98158-95222 ਅਤ 
94174-19525, ਯਜਿੰਦਯਾਰ ਜਸੰਘ ਚਯਨਜੀਿ ਜਸੰਘ ੁਯਾਣੀ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਭਗਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 98140-72295, ਯਾਭ ਸਯੂ 
ਦਯਸ਼ਨ ਕੁਭਾਯ, ੁਯਾਣੀ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਭਗਾ 98884-09927, ਭਗਾ ਟਰਜਡੰਗ ਕੰਨੀ ੁਯਾਣੀ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਭਗਾ 98145-32001, 

ਫਾਫੂ ਯਾਭ ਡ ਸੰਨਜ਼ ਨਿੀ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਫੂਥ ਨੰਫਯ 22 ਭਗਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 78146-45222 ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਨ। 
ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਭੂਿਭਟ ਾਸ ਭੁੱ ਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਸਯ ਭਗਾ 

ਿੱਰ  ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਉਯਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਅਤ ਗਰਾਿਕਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਕਯਜਦਆਂ 
ਜਕਿਾ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਇਸ ਸਿੂਰਤ ਦੀ ਦੁਯਿਯਤ ਕਯਨ ਿਾਜਰਆਂ ਜਿਯੱੁਧ ਜਡਜਸਟਯ ਭਨੇਜਭਟ ਅੈਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਯਾ 
51-60 ਅਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰ ਕਡ ਦੀ ਧਾਯਾ 188 ਤਜਿਤ ਕਾਯਿਾਈ ਅਭਰ ਜਿੱਚ ਜਰਆਂਦੀ ਜਾਿਗੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਰਈ ਿਾੜਹੀ ਦ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਕਾਯਣ ਦਾ ਿਈ ਭੁਸ਼ਜਕਰ ਨੰੂ ਭੁੱ ਖ 
ਯੱਖਦ ਿ ਉਕਤ ਿੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਰੜ ਣ ਤ ਿੀ ਉਕਤ ਿੁਕਭ ਅਨੁਸਾਯ ਆਣੀ ਜਯੂਯਤ 
ੂਯੀ ਕਯਨ ਰਈ ਭੂਿਭਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ਅਤ ਫਰੜੀ ਭੂਿਭਟ ਤ ਫਜਚਆ ਜਾਿ। 

 
 
 
 



 
 
 

ਦਤਯ ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਸਯ ਭਗਾ 
--ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਕੰਭ ਰਈ ਿਯਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦ 

ਚਯ ਰਗਾਉਣ, ਨਿ ਟਾਇਯ ਜਟਊਫ, ਫਟਯੀਆਂ ਅਤ ਯਡੀਟਯ ਜਯਅਯ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਹਣ ਦ ਆਦਸ਼ ਕੀਤ 
ਜਾਯੀ 

-ਇਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 10 ਿਜ ਤ ਦੁਜਿਯ 2 ਿਜ ਤੱਕ ਯੋ਼ਜਾਨਾ ਯਜਿਣਗੀਆਂ ਖੱੁਰਹੀਆਂ 
--ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਸਰ ਦੀ ਿਚ, ਢਆ ਢਆਈ ਜਿੱਚ ਕਈ ਭੁਸ਼ਜਕਰ ਨਿੀ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ-ਜਜ਼ਰਹਾ 

ਭਜਜਸਟਰਟ 

--ਦੁਕਾਨਦਾਯ, ਗਰਾਿਕ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਤ ਫਚਣ ਰਈ ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਯਤ ਕਯਨ ਨੰੂ 
ਫਣਾਉਣਗ ਮਕੀਨੀ 

 

ਭਗਾ 19 ਅਰਰ: 
 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ-ਕਭ-ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਭਗਾ ਸਰੀੰ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਗਾ ਦੀ ਚ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ 
ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨਾਰ ਨਜਜੱਠਣ ਅਤ ਇਸਦੀ ਚਨ ਨੰੂ ਤੜਨ ਰਈ ਕਯਜਪਊ ਰਗਾਇਆ ਜਗਆ ਿ। ਿਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਯੂ ਿਣ ਦ 
ਨਾਰ ਜਕਸਾਨ ਆਣੀ ਪਸਰ ਦੀ ਿਾਢੀ ਅਤ ਇਸ ਨੰੂ ਭੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਿੰੁਚਾਉਣ ਰਈ ਆਣ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਯਤ ਕਯ 
ਯਿ ਿਨ। ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਅਤ ਇਸਦੀ ਭੰਡੀਜੈਆਂ ਤੱਕ ਢਆ ਢਆਈ ਕਯਨ ਜਿੱਚ ਕਈ ਿੀ ਭੁਸ਼ਜਕਰ ਸ਼ 
ਨਿੀ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ। 

 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਿਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦਯਾਨ ਕੰਫਾਇਨਾਂ ਟਰਕਟਯ ਟਯਾਰੀਆਂ ਟਯੱਕਾਂ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਨਾਰ 
ਸਫੰਧਤ ਸਾਯ ਿਿੀਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਿਭਟ ਕਯਦ ਿ ਜਕਸ ਿੀ ਸਭ ਟਾਇਯ ਜਟਊਫ ਚਯ/ਖਯਾਫ ਕੰਫਇਨ/ਟਰਕਟਯਾਂ ਦ ਫਟਯੀ 
ਅਤ ਯਡੀਟਯ ਖਯਾਫ ਿਣ ਦੀ ਸੰਬਾਿਨਾ ਿੰੁਦੀ ਿ ਜਜਸਦੀ ਜਯਅਯ ਭਕ ਤ ਕਯਨੀ ਜਯੂਯੀ ਿੰੁਦੀ ਿ। ਇਸ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ 
ਿਿੀਕਰਾਂ ਰਈ ਚਯ ਰਗਾਉਣ, ਨਿ ਟਾਇਯ ਜਟਊਫ, ਫਟਯੀਆਂ ਅਤ ਯਡੀਟਯ ਜਯਅਯ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਦ ਸੀਜ਼ਨ 
ਤੱਕ ਖੱੁਰਹਣਾ ਅਤੀ ਜਯੂਯੀ ਿ। 

 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦ ਿਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਭੁੱ ਖ ਯੱਖਦ ਿ ਭਗਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰਦਯ 
ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਚਯ ਰਗਾਉਣ, ਨਿ ਟਾਇਯ/ਜਟਊਫ, ਫਟਯੀਆਂ ਦ ਯਡੀਟਯ ਜਯਅਯ ਕਯਨ ਿਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜਪਊ 
ਦਯਾਨ ਸਿਯ 10 ਿਜ ਤ ਦੁਜਿਯ 2 ਿਜ ਤੱਕ ਭਾਰਕ ਅਤ ਇੱਕ ਿਯਕਯ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ ਜਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਯਤਾਂ ਤ ਖਰਹਣ ਦੀ ਛਟ 
ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ। 

  ਜਜ਼ਰਹਾਂ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਆ ਅਤ ਆਣ ਿਯਕਯਾਂ ਦ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸਭ ਸਾਫਣ 
ਨਾਰ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿਾਯ ਿਾਯ ਧਣ, ਸਨੇਟਾਈਜ਼ਯ ਦੀ ਿਯਤ, ਭਾਸਕ ਅਤ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਦੀ ਿਯਤ ਕਯਨ ਅਤ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ 
ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਖਣ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਿ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਗਰਾਿਕ ਨੰੂ ਿੀ 



ਉਯਕਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਾਰਣਾ ਕਯਾਉਣਗੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਗ ਅਤ ਗਰਾਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਿੀ ਿਣ ਦਣਗ ਤਾਂ ੈਂਜ ਸਭਾਜਜਕ 
ਦੂਯੀ ਕਾਇਭ ਯੱਖੀ ਜਾ ਸਕ। 

 ਜਜ਼ਰਹਾਂ ਭਜਜਸਟਰੋ਼ਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਿ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਕਿਰ ਕੰਫਾਇਨਾਂ, ਟਰਕਟਯ ਟਰਾਰੀ, ਟਯੱਕ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਨਾਰ 
ਸਫੰਧਤ ਿਿੀਕਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸਯਜਿਸ ਦਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਭੂਿਭਟ ਾਸ ਭੁੱ ਖ 
ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਸਯ ਭਗਾ ਿੱਰ  ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। 

 ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਉਯਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਦ ਭਾਰਕ ਅਤ ਗਰਾਿਕਾਂ ਿਦਾਇਤ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ 
ਇਸ ਸਿੂਰਤ ਦੀ ਦੁਯਿਯਤ ਕਯਨ ਿਾਜਰਆਂ ਜਿਯੱੁਧ ਜਡਜਾਸਟਯ ਭਨੇਜਭਟ ਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਯਾ 51-60 ਅਤ ਇੰਡੀਅਨ 
ਨਰ ਕਡ ਦੀ ਧਾਯਾ 188 ਤਜਿਤ ਕਾਯਿਾਈ ਅਭਰ ਜਿੱਚ ਜਰਆਂਦੀ ਜਾਿਗੀ। 

 ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦ ਭਾੜ ਰਬਾਿ ਨੰੂ ਭੁੱ ਖ ਯੱਖਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਅੀਰ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਕਤ ਿੁਕਭ 
ਅਨੁਸਾਯ ਆਣੀ ਜਯੂਯਤ ੂਯੀ ਕਯਨ ਰਈ ਿੀ ਭੂਿਭਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ਫਰ ੜੀ ਭੂਿਭਟ ਤ ਫਜਚਆ ਜਾਿ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਤਯ ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਸਯ ਭਗਾ 
-ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ 20,21,24,25,28,29 ਅਰਰ ਅਤ 2 ਭਈ ਨੰੂ ਖੱੁਰਹਣ ਿਾਰ  ਭਡੀਕਰ ਸਟਯਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਯੀ 
-ਭਗਾ, ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ, ਧਯਭਕਟ, ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ, ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ ਅਤ ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ ਦ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਕਯਜਪਊ 

ਦਯਾਨ ਦਣਗ ਿਭ ਜਡਰੀਿਯੀ ਦੀ ਸਿੂਰਤ-ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ 

-ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜਜ਼ਰਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ਜਕਸ ਿੀ ਿੁਕਭ ਦੀ ਦੁਯਿਯਤ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅੀਰ 

 

ਭਗਾ 19 ਅਰਰ: 
  ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ-ਕਭ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਭਗਾ ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਰਹ  ਜਿੱਚ ਕਯਨਾ ਦ ਰਬਾਿ ਨੰੂ 

ਘਟਾਂਉਣ ਅਤ ਇਸਤ ਆਭ ਰਕਾਂ ਦੀ ਯੱਜਖਆ ਕਯਨ ਦ ਭਕ਼ਦ ਨਾਰ ਭਗਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰਦਯ ਕਯਜਪਊ ਦ ਿੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ 
ਿਨ। ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਕੁਝ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਹਣ ਦੀ ਭਨਜੂਯੀ ਜਿਰਾਂ ਤ ਜਦੱਤੀ 
ਗਈ ਿ ਰੰ ਤੂ ਦਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਭੰਗ ਨੰੂ ਿਖਦ ਿ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਯਕ ਿ 
ਰਕ ਜਿੱਤ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿੱਚ ਯੱਖਦ ਿ ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਗਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਕੁਝ ਜਿਰਾਂ ਿਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਅਤ ਕੁਝ ਿਯ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰ  ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਭਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਯ ਿੀ ਸਿਯ 10 ਤ ਸ਼ਾਭ 5 ਿਜ ਤੱਕ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਿ। 

 ਜਜ਼ਰਹਾ ਮਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਕਿਰ ਜਯੂਯੀ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿੀ ਿਭ ਜਡਰੀਿਯੀ ਿਿਗੀ ਅਤ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਫਠਣਗ ਅਤ ਆਣ ਨਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ਤ ਿੱਧ ਕੰਭ ਿਾਰ  ਰੜਕ ਨਿੀ ਯੱਖਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਨ ਤ ਆਯਡਯ ਜਭਰਣ ਤ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਘਯ ਤੱਕ ਜਡਰੀਿਯੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਨੰੂ ਜਜਿੜੀ ਜਭਤੀ ਰਈ 
ਦੁਕਾਨ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ ਉਿ ਇਸ ਗੱਰ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਗਾ ਜਕ ਉਿ ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰ ਉਸ ਜਭਤੀ ਨੰੂ 
ਿੀ ਖਰਹ ਜਯਿਾ ਿ। 

 ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਭਤੀ 20, 21, 24, 25, 28, 29 ਅਰਰ ਅਤ 2 ਭਈ ਨੰੂ ਭਗਾ ਜਿੱਚ ਖੱੁਰਹਣ ਿਾਰੀਆਂ 
ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਚ ਜਕ ਕਜਤ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਸਾਿਭਣ ਨਿੀ ਸਬ਼ਜੀ ਭੰਡੀ ਜੀ.ਟੀ. ਯਡ ਭਗਾ ਨੰਫਯ 98140-

36678, ਕਟਾਯੀਆਂ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਨ ਫਜਾਯ ਸਾਿਭਣ ਕਯਟ ਭਗਾ ਨੰਫਯ 94170-96464, ਸਾਂਈ ਭਡੀਕਜ਼ ਨੇੜ ਖੰਨਾ 
ਿਸਤਾਰ ਅੰਜਭਰਤਸਯ ਯਡ ਭਗਾ 94176-51700, ਸ਼ਯਭਾਂ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਅਕਾਰਸਯ ਯਡ ਚਕ ਦੁਸਾਂਝ ਯਡ ਭਗਾ ਭਫਾਇਰ 
ਨੰਫਯ 95925-00033, ਧਾਰੀਿਾਰ ਭਡੀਕਜ਼ ਫਿਨਾ ਚਕ ਭਗਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 94179-65021, ਸੁਆਭੀ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ 
ਿਾਯਡ ਨੰ 11 ਕਯਟ ਯਡ ਭਗਾ ਨੰਫਯ 99152-78173, ਗੁਤਾ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਭਨ ਫਜ਼ਾਯ ਭਗਾ 
98148-50734, ਕਸਕਾ ਪਾਯਭਕੀਟਰਜ਼ ਫਿਨਾ ਯਡ ਭਗਾ 98149-23430, ਥਾਯ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਨੇੜ ਰੀਤ ਰਾਟਯੀ 
ਡੀਰਯ ਨਾਨਕ ਨਗਯੀ ਭਗਾ 95925-57574, ਕਫੀਯ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਨੇੜ ਸ਼ਗ ਦੀ ਡਅਯੀ ਰੀਤ ਨਗਯ ਭਗਾ 99142-

08000, ਗਰਕਸੀ ਭਡੀਕਜ਼ 1 ਜਨਊ ਟਾਊਨ ਭਗਾ 94630-82453, ਭਿਾਂਿੀਯ ਭਡੀਕਜ਼ ਭਨ ਦੱਤ ਯਡ ਭਗਾ 98880-53943, 

ਰੀਤ ਭਡੀਕਜ਼ ਗਰੀ ਨੰਫਯ 4 ਜੀਯਾ ਯਡ ਭਗਾ 97796-17764, ਜਨਊ ਡਨੀ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਚਕ ਭਜੀਠਾ ਭਗਾ 94640-

09816, ੰਜਾਫ ਭਡੀਕਜ਼ ਕਟਕੂਯਾ ਯਡ ੁਯਾਣੀ ਚੁੰ ਗੀ ਨੰਫਯ 3 ਭਗਾ 98885-85026, ਜਭੱਤਰ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਸਾਿਭਣ 
ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 98157-31818, ਜਿਸਸ਼ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 90412-21114, ਗਜਿੰਦ 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 78142-45188, ਜਨਯੰਜਨ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 
95920-08958, ਅਨੰਦ ਭਡੀਕਜ਼ ਜੀਯਾ ਯਡ ਭਗਾ 85590-42360, ਮਸ਼ ਭਡੀਕਜ਼ ਜ਼ੀਯਾ ਯਡ ਭਗਾ 98558-02400, ਜਜੰਦਰ 



ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਰਤਾ ਯਡ ਭਗਾ 98159-64646, ਚਧਯੀ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਭਨ ਫਜ਼ਾਯ ਭਗਾ 95921-00045, ਆਯ.ਕ. 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਅਕਾਰਸਯ ਯਡ ਭਗਾ 97816-33001, ਾਯਸ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਗੀਤਾ ਬਿਨ ਚਕ ਭਗਾ 99141-13004, ਜ ਭਾਂ 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਯਰਿ ਯਡ ਭਗਾ 94176-71020 ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਨ। 

 ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਿੀ ਉਯਕਤ ਜਭਤੀਆਂ ਨੰੂ ਫਾਘਾੁਯਾਣ ਜਿਖ ਖੱੁਰਹਣ ਿਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਚ ਜੀ.ਭ. 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭੁੱ ਦਕੀ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98147-42424, ਭ ਰਕਾਸ਼ ਗਯਗ ਭਡੀਕਜ਼ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ ਯਡ 
ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98142-35005, ਪਜਭਰੀ ਕਜਭਸਟਸ ਜਪਯਜ਼ੁਯ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 93162-36567, ਅਗਯਿਾਰ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ 
ਭਗਾ ਯਡ ਸਾਿਭਣ ਜਸ਼ਿ ਭੰਦਯ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98559-59546, ਨੈਸ਼ਨਰ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ ਯਡ 
ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 97813-25835, ਪਯੈਡਜ਼ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਨੇੜ ਫੱਸ ਸਟਡ ਚੰਨੂਿਾਰਾ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98781-94566, 

ਗਯਿਾਰ ਭਡੀਕਜ਼ ਭੁੱ ਦਕੀ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98142-17388, ਭਨ ਜ਼ ਭਡੀਕਜ਼ ਭੁੱ ਦਕੀ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98550-88022 
ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਨ।   

 

 ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਧਯਭਕਟ ਜਿਖ ਧਯਭਕਟ ਫਜਰਕ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਭਗਾ ਯਡ ਧਯਭਕਟ 98144-47325, ਗੁਯੂ 
ਯਾਭਦਾਸ ਭਡੀਕਜ ਨੇੜ ਜਭਊਸਰ ਕ਼ਭਟੀ ਧਯਭਕਟ 98724-64063, ਸ਼ਯਭਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਯਜਜੰਦਯਾ ਯਡ ਧਯਭਕਟ 
98550-87448, ਅਭਨ ਭਡੀਕਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਨੰਫਯ 5/184 ੰਡਯੀ ਗਟ ਧਯਭਕਟ 98723-28550, ਸੁੱ ਖ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਫੱਸ 
ਸਟਡ ਧਯਭਕਟ 98140-14014, ਅਯੜਾ ਭਡਕਰ ਿਾਰ ਯਜਜੰਦਯਾ ਯਡ ਧਯਭਕਟ 98141-88008 ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਕਯਕ 
ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੂਰਤ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਜਭਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਯ ਦਿਾਈਆਂ ਭੰਗਿਾ ਕ ਸਿੂਰਤ ਰਈ ਜਾ ਯਿੀ ਸਕਦੀ ਿ। 

ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ ਜਿਖ ਉਯਕਤ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਜਭਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਜਿ ਜਕ ਜਜਤੰਦਯਾ 
ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ 98141-28840, ਜਨ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਨ ਚਕ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ 98558-10695, 

ਆਯ.ਕ. ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ 94635-50435, ਯਾਜੂ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਭਨ ਫਜ਼ਾਯ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ 95012-

45300 ਖੱੁਰਹੀਆਂ ਯਜਿਣਗੀਆਂ। 
ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ ਜਿਖ ਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਯਕਤ ਜਭਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖੱੁਰਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ 

ਜਿੱਚ ਗਗਨ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਜ਼ੀਯਾ ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 98142-17143, ਅਯੜਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਅੰਭਰਤਸਯ ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 
94631-00125, ੰਜਾਫ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਧਯਭਕਟ ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 98727-80144, ਭਾਰਿਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਨੇੜ ਘਰਟੀ 
ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 98760-38941, ਰਭ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 88727-22996, ਗੁਤਾ 
ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਜ਼ੀਯਾ ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 98555-40429, ਜਢੱਰ  ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਸਾਿਭਣ ਸਯਕਾਯੀ ਕੰਜਨਆਂ ਸਕੂਰ 75268-

03472, ਸਨੰੂ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਸੀਤਾਂ ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 98882-48522 ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਨ ਅਤ ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ ਜਿੱਚ ਜ ਜਕਰਸ਼ਨ 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭੱਰਹਆਣਾ ਯਡ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ 99147-30191, ਜਗਦੰਫ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਫੱਧਨੀ 
ਕਰਾਂ 99141-64084 ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਨ। 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ਦਤਯ ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਸਯ ਭਗਾ 
--ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਜਭਤੀ 22, 23, 26, 27, 30, ਅਰਰ ਅਤ 1 'ਤ 3 ਭਈ ਨੰੂ ਖੱੁਰਹਣ ਿਾਰ  ਭਡੀਕਰ ਸਟਯਾਂ ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਯੀ 
--ਭਗਾ, ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ, ਧਯਭਕਟ, ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ, ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ ਅਤ ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ ਦ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਕਯਜਪਊ 

ਦਯਾਨ ਦਣਗ ਿਭ ਜਡਰੀਿਯੀ ਦੀ ਸਿੂਰਤ-ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ 

--ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜਜ਼ਰਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ਜਕਸ ਿੀ ਿੁਕਭ ਦੀ ਦੁਯਿਯਤ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅੀਰ 

ਭਗਾ 19 ਅਰਰ: 
 ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ-ਕਭ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਭਗਾ ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਰਹ  ਜਿੱਚ ਕਯਨਾ ਦ ਰਬਾਿ ਨੰੂ 

ਘਟਾਂਉਣ ਅਤ ਇਸਤ ਆਭ ਰਕਾਂ ਦੀ ਯੱਜਖਆ ਕਯਨ ਦ ਭਕ਼ਸਦ ਨਾਰ ਭਗਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰਦਯ ਕਯਜਪਊ ਦ ਿੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
ਗ ਿਨ। ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਕੁਝ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਹਣ ਦੀ ਭਨਜੂਯੀ ਜਿਰਾਂ ਤ 
ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ ਰੰ ਤੂ ਦਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਭੰਗ ਨੰੂ ਿਖਦ ਿ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿੱਚ ਿਾਧਾ 
ਕਯਕ ਿ ਰਕ ਜਿੱਤ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿੱਚ ਯੱਖਦ ਿ ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਗਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਕੁਝ ਿਯ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰ  
ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਭਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਯ ਿੀ ਸਿਯ 10:00 ਤ ਸ਼ਾਭ 5:00 ਿਜ ਤੱਕ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ। 

 ਜਜ਼ਰਹਾ ਮਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਕਿਰ ਜਯੂਯੀ ਅਤ ਰਾਈਪ ਸਜਿੰਗ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿੀ ਿਭ 
ਜਡਰੀਿਯੀ ਿਿਗੀ ਅਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਫਠਣਗ ਅਤ ਆਣ ਨਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ਤ ਿੱਧ ਕੰਭ ਿਾਰ  ਰੜਕ 
ਨਿੀ ਯੱਖਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਨ ਤ ਆਯਡਯ ਜਭਰਣ ਤ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਘਯ ਤੱਕ ਜਡਰੀਿਯੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਨੰੂ 
ਜਜਿੜੀ ਜਭਤੀ ਰਈ ਦੁਕਾਨ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ ਉਿ ਇਸ ਗੱਰ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਗਾ ਜਕ ਉਿ ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ 
ਕਿਰ ਉਸ ਜਭਤੀ ਨੰੂ ਿੀ ਖਰਹ ਜਯਿਾ ਿ। 

 ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਭਤੀ 22, 23, 26, 27, 30, ਅਰਰ ਤ 1 ਅਤ 3 ਭਈ ਨੰੂ ਖੱੁਰਹਣ 
ਿਾਰ  ਭਗਾ ਦ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਜਜਿ ਜਕ ਸੱਚਦਿਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਦੁਕਾਨ ਨੰਫਯ 9 ਨਿੀ ਸਬ਼ਜੀ ਭੰਡੀ ਭਗਾ 98148-25126, 

ਜਸੰਗਰਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਗਇਰ ਭਾਯਜਕਟ ਭਗਾ 97790-20621, ੰਜਾਫ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਅੰਜਭਰਤਸਯ ਯਡ ਭਗਾ 95922-

00365, ਅਗਯਿਾਰ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਜੀ.ਟੀ. ਯਡ ਭਗਾ 98148-61630, ਸਾਜਿਫ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਫਿਨਾ ਯਡ ਭਗਾ 94175-

29573, ਫਾਂਸਰ ਜੰਸੀਜ਼ ਕਯਟ ਯਡ ਭਗਾ 98141-26924, ਰਾਰ ਚੰਦ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਭਨ ਫਜ਼ਾਯ ਭਗਾ 98881-98884, 

ਜਫੱਟੂ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ੁਯਾਣੀ ਜਸਟੀ ੁਜਰਸ ਯਡ ਭਗਾ 70095-50833, ਦਜਿੰਦਯ ਭਡੀਕਜ਼ ਨੇੜ ਫੰਦ ਪਾਟਕ ਨਾਨਕ ਨਗਯੀ 
ਭਗਾ 99157-28758, ਯਾਜ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਕ ਯਡ ਭਗਾ 98147-29714, ਕਿਰ ਭਡੀਕਜ਼ ਗਰੀ ਨੰਫਯ 1 ਜਨਊ ਟਾਊਨ 
ਭਗਾ 98145-90900, ਅਯਣਾ ਡਯੱਗਜ਼ ਸਟਯ ਜਸਿਰ ਰਾਈਨਜ਼ ਨੇੜ ਦੱਤ ਯਡ ਭਗਾ 93562-89023, ਿ ਭਡੀਕਜ਼ ਥਾਯ 
ਿਸਤਾਰ ਦ ਨਾਰ ਜੀ.ਟੀ. ਯਡ ਭਗਾ 96461-32503, ਜਯੰਕੂ ਭਡੀਕਜ਼ ੁਯਾਣੀ ਚੁੰ ਗੀ ਨੰਫਯ 3 ੁਯਾਣਾ ਕਟਕੂਯਾ ਯਡ ਭਗਾ 
98881-99724, ਜਿਨ ਭਡੀਕਜ਼ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 98142-01706, ਰੀਤ ਿਰਥਕਅਯ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ 
ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 86993-25740, ਦੀਕ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 98766-25487, ਧੀਯ ਭਡੀਕਰ 
ਿਾਰ ਜੀਯਾ ਯਡ ਭਗਾ 78372-34766, ਗੁਯੂ ਜੀ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਨੇੜ ਫੱਸ ਸਟਡ ਭਨ ਚਕ ਭਗਾ 93866-93866, ਗਯਿਯ 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਨ ਫਜ਼ਾਯ ਭਗਾ 98144-66666, ਜਭੱਤਰ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਰਤਾ ਯਡ ਭਗਾ 85569-65682, ਸਨੰੂ ਭਡੀਕਜ਼ 



ਜਗੱਰ ਯਡ ਭਗਾ 98147-54753, ਸਯਸਿਤੀ ਭਡੀਕਜ਼ ਜਿਾਿਯ ਨਗਯ ਭਗਾ 95307-43060, ਗਗਨ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਸਾਿਭਣ 
ਿਟਨਯੀ ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 98149-99712, ਕਟਾਯੀਆ ਭਡੀਕਜ਼ ਆਯਾ ਯਡ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਭਗਾ 98146-

84163, ਪਯਡਜ਼ ਭਡੀਕਅਯ ਭਗਾ 83607-78348 ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ ਜਿੱਚ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਜਭਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਸ਼ਿਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਡੀ.ਭ. 

ਭਾਯਜਕਟ ਭਨ ਫਜ਼ਾਯ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98143-16911, ਗਯਗ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98141-

47680, ਸਿਤੰਤਯ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਭਗਾ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98554-00650, ਅਜ ਗਯਗ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਗਾ ਯਡ 
ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98145-98432, ਿਭਕੁੰ ਟ ਭਡੀਕਜ਼ ਚੰਨੂਿਾਰਾ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 94641-50421, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਭਡੀਕਜ਼ ਭੁੱ ਦਕੀ 
ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98554-41002, ਰਬ ਜਭਰਣ ਕਾ ਚਾਉ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭੁੱ ਦਕੀ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98554-43670, ਆਯ.ਕ. 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਚੰਨੂ ਿਾਰਾ ਯਡ ਫਾਘਾੁਯਾਣਾ 98886-27636 ਨੰੂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ। 

 

ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਧਯਭਕਟ ਜਿੱਚ ਿੀ ਉਯਕਤ ਜਭਤੀਆਂ ਨੰੂ ਧਯਭਕਟ ਫਜਾਜ਼ ਭਡੀਕਜ਼ ਫੱਸ ਸਟਡ ਧਯਭਟ 95010-

07723, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਧਯਭਕਟ 98768-70606, ਪਯਡਜ਼ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਨ ਫਜ਼ਾਯ ਧਯਭਕਟ 76966-

99759, ਧੀਗਯਾ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਯਜਜੰਦਯਾ ਨੇੜ ਫਸ ਸਟਡ ਧਯਭਕਟ 94634-86452, ਖੁਯਾਣਾ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਯਜਜੰਦਯਾ ਯਡ 
ਧਯਭਕਟ 95929-19246, ਬੱਟੀ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ੰਡਯੀ ਗਟ ਧਯਭਕਟ 98724-33301 ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਖੱੁਰਹ  ਯਜਿਣਗ ਜਜੰਨਹ ਾਂ 
ਤ ਪਨ ਜਯੀ ਦਿਾਈਆਂ ਭੰਗਿਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ ਜਿਖ ੈਂਜ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਉਯਕਤ ਜਭਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖਰਹਣ ਦ ਆਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
ਗ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜਿੱਚ ਜਸੱਧੂ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਨੇੜ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ 98157-07910, ਰਭ ਭਡੀਕਰ 
ਸਟਯ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ 98724-58149, ਅਯਭ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ 98150-35729, ਬੰਗੂ ਭਡੀਕਰ 
ਿਾਰ ਫਯਨਾਰ ਯਡ ਜਨਿਾਰ ਜਸੰਘ ਿਾਰਾ 98766-50454 ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਨ। 

ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ ਜਿੱਚ ਗਯਿਯ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਨ ਚਕ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 98728-67993, ਦੀੂ ਭਡੀਕਰ 
ਸਟਯ ਸਯਕਾਯੀ ਸਕੂਰ ਨੇੜ ਅੰਜਭਰਤਸਯ ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 99147-43387, ਜਨਊ ਭਡੀਕਜ਼ ਧਯਭਕਟ ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 
70097-37824, ਸੰਘਾ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਜੀਯਾ ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 98721-00145, ਰਾਈਡ ਕਅਯ ਪਾਯਭਾ ਅੰਜਭਰਤਸਯ ਯਡ 
ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 97800-40103, ਸੰਧੂ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਸੀਤਾਂ ਯਡ 98155-79444, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਧਯਭਕਟ 
ਯਡ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 70875-35418, ਭਰੜਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਨ ਫਜ਼ਾਯ ਕਟ ਈਸ ਖਾਂ 97809-24530 ਉਯਕਤ 
ਜਭਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਯ ਖੱੁਰਹ  ਯਜਿਣਗ। 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ ਜਿਖ ਜ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਖੱੁਰਹ  ਯੱਖਣ ਦ ਿੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਿਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਿੱਚ ੂਜਾ ਭਡੀਕਰ ਿਾਰ ਸਾਿਭਣ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ 99888-47288, ਜੀਤ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਤਜਿਸੀਰ 
ਯਡ ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ 94171-72551, ਜਸ਼ੀ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਫਦੀ ਭਾਯਜਕਟ ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ 70472-00002 ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਨ। 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਉਯਕਤ ਕਜਭਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਭਾਰਕਾਂ ਅਤ ਭਗਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਿਦਾਇਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਇਸ ਸਿੂਰਤ ਦੀ ਦੁਯਿਯਤ ਕਯਨ ਿਾਜਰਆਂ ਜਿਯੱਧ ਜਡਜਾਸਟਯ ਭਨੇਜਭਟ ਅੈਕਟ 
2005 ਦੀ ਧਾਯਾ 51-60 ਅਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰ ਕਡ ਦੀ ਧਾਯਾ 188 ਤਜਿਤ ਕਾਯਿਾਈ ਅਭਰ ਜਿੱਚ ਜਰਆਂਦੀ ਜਾਿਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜਜ਼ਰਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕਈ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਿੁਕਭਾਂ ਦਾ ਦੁਯਉਮਗ ਜਫਰਕੁਰ ਿੀ ਨਾ ਕਯ। 

 



 
 
 

ਦਤਯ ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਸਯ ਭਗਾ 
 

ਭੰਡੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦ ਆੜਹਤੀਆ, ਜਕਸਾਨਾਂ, ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਅਤ ੁਰਸ ਿਾਜਰਆਂ ਦਾ ਜਸਿਤ ਚੈੱਕ ਅ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
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ਭਗਾ, ਅਰਰ 19 

 ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਭਗਾ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਗਾ ਦੀ ਭੰਡੀਆਂ ਚ ਅੱਜ ਿੱਖ ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤ ਜਸਿਤ 
ਜਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਭੰਡੀਆਂ ਚ ਭਜੂਦ ਆੜਹਤੀਆ, ਜਕਸਾਨਾਂ, ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਅਤ ੁਰਸ ਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਸਿਤ ਚੈੱਕ ਅ ਥਯਭਰ ਸਕਨਯ 
ਯਾਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ. ਫੱਧਨੀ ਕਰਾਂ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਜਿਖ ਜਸਿਤ ਜਿਬਾਗ ਦੀ ਟੀਭ ਿੱਰੋਂ  ਇਿ ਟਸਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ. 

 

ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਗਾ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਚ ਆਣੀ ਜਜਣਸ ਰ ਕ ਆ ਯਿ ਜਕਸਾਨਾਂ  ਨੰੂ ਜਿਰਾਂ ਿੱਥ ਧਣ ਅਤ ਉਸ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਭੰਡੀ ਚ ਭਾਸਕ ਆਜਦ ਸਭਤ ਦਾਖਰ ਕਯਿਾਇਆ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ. ਭੰਡੀਆਂ ਚ ਕਈ ਿੀ ਆੜਹਤੀਆ, ਜਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭਜ਼ਦੂਯ 
ਜਫਨਾਂ ਾਸ ਦ ਦਾਖਰ ਨਿੀਂ ਿ ਸਕਦਾ. 

 

ਅਰਰ 18 ਤੱਕ ਕੁਰ 12038 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਗਾ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਚ ੱੁਜੀ. ਇਸ ਜਿੱਚ 9199 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ 
ਕਣਕ 18 ਅਰਰ ਨੰੂ ਭੰਡੀਆਂ ਚ ੱੁਜੀ ਅਤ ਿੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱ ਰ 6815 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕਯ ਕਈ ਗਈ ਿ.  

 

ਉਿਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਾਯ ਿੀ ਸਯਕਾਯੀ ਅਸਯਾਂ ਅਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਿੱਰੋਂ  ਰਗਾਤਾਯ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ ਤਾਂ ਜ 
ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਕਸ ਰਕਾਯ ਦੀ ਸਭੱਜਸਆ ਦਾ ਸਾਿਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ . ਉਿਨਾਂ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਿ ਘਯ 
ਯਜਿਣ ਅਤ ਸੁਯੱਜਖਆ ਯਜਿਣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਤਯ ਜਜ਼ਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਸਯ, ਭਗਾ 
-ਭਗਾ ਜਜ਼ਰਹ  ਜਿੱਚ ਕਯਜਪਊ ਜਿਰਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਿੀ ਰਾਗ ੂ

--ਜੰਡ ਚੀਦਾ ਅਤ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜਿੱਚ ਕਨਟਨਭਟ ਯਿਗੀ ਫਯਕਯਾਯ 

--ਕਿਰ ਜਯੂਯੀ ਭੰਤਿ ਜਾਂ ਕਾਯਫਾਯ ਰਈ ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਦੀ ਜਰਖਤੀ ਭਨਜੂਯੀ ਨਾਰ ਿੀ ਜਭਰਗੀ ਛਟ 

ਭਗਾ, 19 ਅਰਰ : 
 

ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਕਾਯਨ ਿਣ ਿਾਰੀ ਕਜਿਡ 19 ਜਫਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਜਜ਼ਰਾ ਭਗਾ ਜਿਚ ਰਗਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਾਫੰਦੀਆਂ ਦ ਭੱਦਨਜ਼ਯ ਜਜ਼ਰ ਜਿਚ ਿਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਕਈ ਨਿੀਂ ਜਢੱਰ ਨਿੀਂ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਜ਼ਰਾ 
ਭਜਜਸਟਰਟ ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ  ਨੇ ਜਦੱਤੀ ਿ। 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਜਰਹਾ ਭਗਾ ਜਿੱਚ ਕਯਜਪਊ ਜਿਰਾਂ ਿਾਂਗ ਿੀ ਰਾਗੂ ਯਿਗਾ।  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜੰਡ ਚੀਦਾ, ਜਜੱਥ ਚਾਯ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਕਸ ਜਭਰ ਸਨ, ਅਤ ਉਸਦ ਗੁਆਂਢੀ ਜੰਡ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੰੂ ਕਨਟਨਭਟ ਜਨ 
ਕਯਾਯ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਨਾਂੈਾ ਜੰਡਾਂ ਦੀ ਕਨਟਨਭਟ ਸਜਥਤੀ ਫਯਕਯਾਯ ਯਿਗੀ। 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਿਰ ਜਯੂਯੀ ਭੰਤਿ ਜਾਂ ਕਾਯਫਾਯ ਰਈ ਜਜ਼ਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਦੀ ਜਰਖਤੀ ਭਨਜੂਯੀ 
ਨਾਰ ਿੀ ਜਕਸ ਿੀ ਜਕਸਭ ਦੀ ਛਟ ਜਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਿ ਜਕ ਸਥਾਨਕ ਿਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਭੀਜਖਆ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਿੀ ਸਭੇਂ 
ਤ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਮਗ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਯ ਜਪਰਿਾਰ ਜਜਿੜੀਆਂ ਫੰਦਸਾਂ ਜਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਰ ਯਿੀਆਂ ਿਨ ਉਿ ਉਸ ਤਯਾਂ 
ਰਾਗੂ ਯਜਿਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਦਾਯ, ਇੰਡਸਟਯੀ ਆਜਦ ਇਸ ਸਭੇਂ ਫੰਦ ਿਨ ਉਿ ਅਗਰ ਿੁਕਭਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਫੰਦ 
ਿੀ ਯਜਿਣਗ। 

ਜਜ਼ਰਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਸਰੀ ਸੰਦੀ ਿੰਸ ਨੇ ਜਜ਼ਰਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਉਿ ਦਸ਼ ਦ ਦੁਸਯ ਜਜ਼ਜਰਆਂ ਸਫੰਧੀ ਆ 
ਯਿੀਆਂ ਭੀਡੀਆ ਜਯਟਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਭਗਾ ਜਜ਼ਰ ਜਿਚ ਿੀ ਅਜਜਿੀਆਂ ਕਈ ਛਟਾਂ ਿਣ ਦਾ ਗਰਤ ਅਯਥ ਨਾ ਰਗਾ ਰਣ। ਉਨਾਂ 
ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਭਗਾ ਜਜ਼ਰ ਜਿਚ ਜਕਯ ਕਈ ਛਟ ਜਦੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਫਕਾਇਦਾ ਿੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯਕ ਭੀਡੀਆ ਯਾਿੀਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਾਿਗਾ। 

ਜਜ਼ਰਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ ਸਭੇਂ ਜਜ਼ਰ ਜਿਚ ਰ ਗ ਸਖ਼ਤ ਪਸਜਰਆਂ ਅਤ ਕਯਜਪਊ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਰ ਰਾਗੂ 
ਕਯਨ ਅਤ ਜਜ਼ਰ ਦ ਸਭੂਿ ਨਾਗਜਯਕਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਜਦੱਤ ਬਯੂਯ ਸਜਿਮਗ ਸਦਕਾ ਿੀ ਜਜ਼ਰਹ  ਜਿੱਚ ਕਯਨਾ ਦਾ ਰਬਾਿ ਘਜਟਆ ਿ। ਜਜ਼ਰਹ  
ਜਿੱਚ ਜਜਿੜ 4 ਭਯੀਜ਼ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਿਨ ਉਿ ਿੀ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਸਿਤਭੰਦ ਿਨ ਅਤ ਉਿ ਜਸਿਰ ਿਸਤਾਰ ਦ 
ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ/ਕਰਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਦਖ ਯਖ ਿਠ ਠੀਕ ਿ ਯਿ ਿਨ। ਯ ਇਿ ਸਪਰਤਾ ਤਾਂਿੀ ਫਯਕਯਾਯ ਯਜਿ ਸਕਦੀ ਿ ਜਕਯ 
ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਕੁਝ ਜਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਯ ਇਸ ਤਯਾਂ ਸੰਜਭ ਫਣਾਈ ਯੱਖੀ ਅਤ ਆਣ ਘਯਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਿੀ ਯਿੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਂ 
ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਿ ਸਿਯ ਸ਼ਾਭ ਆਣੀ ਗਰੀ ਜਿਚ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਨਾ ਜਭਰਣ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਗਤੀਜਿਧੀ ਨਾਰ 
ਿੀ ਜਫਭਾਯੀ ਦ ਪਰਣ ਦਾ ਖਤਯਾ ਿੱਧਦਾ ਿ। 

ਜਜ਼ਰਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਨੇ ਸਭੂਿ ਜਜ਼ਰਾ ਿਾਸੀਆਂ ਅਤ ਸਭੂਿ ਜਿਬਾਗਾਂ ਦ ਜਡਊਟੀ ਤ ਤਾਇਨਾਤ ਅਭਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਿੀ 
ਕੀਤਾ ਜ ਇਸ ਜਫਭਾਯੀ ਦ ਜਜ਼ਰ ਜਿਚ ਦਾਖਰ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਕੰਭ ਕਯ ਯਿ ਿਨ। 


