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----ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ 16 ਅਰਰ ਨੰੂ ਆਈ ਚਾਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ 2 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  
ਅਤ 2 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਨੇਗਜ਼ਟ  ਆਈ ਜ਼ਯਯਟ 

---- ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹਨ ਕੁਿੱ ਰ 24 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਅਤ 205 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ 

ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟ  
ਠਾਨਕਟ, 16 ਅਰਰ 2020 :--- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਜ਼ਿਆ 24 ਹ ਅਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਈਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 

ਹ ਅਤ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਇਨਾਂ ਦ ਸੰਯਕ ‘ਚ ਆ ਰਕ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ 
ਕਾਰਜ ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਆਈਸਰਟ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਤਫਦੀਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਾਂਤ ਾਸ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਿੱ ਜ਼ਿਆ 

ਜ਼ਗਆ ਹ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨ ਫੀਤੀ ਯਾਤ ਚਾਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਆਈ ਸੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਿੱ ਚ 
ਦ ਰਕ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ ਜ ਾਰ (31)    ਸੁਿੱ ਤਯ ਯਾਭਸ ਭਾਭੂਨ ਕੈਂਟ ਠਾਨਕਟ ਅਤ ਸੰਗੀਤਾ (40) ਜ਼ਕਰਾ ਭੁਹਿੱਰਾ 

ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨ ਾਸੀ ਹ ਇਨਾਂ ਦਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਹ ਜਦ ਜ਼ਕ ਦ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ 
ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟ  ਆਈ ਹ।  ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਅਨੁਸਾਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੁਣ 

ਤਿੱਕ 205 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾਂ ਨੈਗਜ਼ਟ  ਹ ਅਤ 24 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  

ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਹ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀ ਅਤ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਹੀ ਤਾਂ ਜ 
ਇਸ ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਹਯਾਇਆ ਜਾ ਸਕ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਟੀਭਾਂ ਫਣਾ ਕ  ਿੱਿ  ਿੱਿ 

ਿਤਯਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਯ  ਕਯ ਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। 

ਪਟ ਕਸਨ(16 ਅਰਰ 1) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ । 
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---- ਕੰਫਾਈਨ ਹਾਸ ਸਟਯ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਸਡੀਅਭ ਹਾਈਕਰਯਾਈਟ 
/ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ ਕੀਟਾਣੂ ਭੁਕਤ 

---- ਕੰਫਾਈਨ ਹਾਯ ਸਟਯ ਸ ਯ 6  ਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7  ਜ ਤਿੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਨਗੀਆਂ ਸੁਯੂ 

-----ਕੰਫਾਈਨ ਚਾਰਕਾਂ ਅਤ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਨੰੂ ਭਾਸਕ ਜ਼ਹਨਣਾ ਿਯੂਯੀ ਹ ਗਾ, ਜ਼ਸਹਤ ਿਯਾਫ ਹਣ ਤ ਕਯਨਾ ਹ ਗਾ 
ਨਜਦੀਕੀ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਯ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸੰਯਕ 

 

ਠਾਨਕਟ,  16 ਅਰਰ 2020 (    ) ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਭੁਿੱ ਿ ਪਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ 
ਅਗਰ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਜਾ ਗਾ । ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ(ਕਜ਼ ਡ-19) ਦ ਸੰਕਟ ਦ ਚਿੱਰਜ਼ਦਆਂ ਫਰਾਕ 

ਠਾਨਕਟ ਅੰਦਯ ਚਿੱਰਣ  ਾਰੀਆ ਸਭੂਹ ਕੰਫਾਈਨ ਹਾਯ ਸਟਯ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਟਾਣੂ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਡਟੀ 

ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ਼ਰ ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਤ ਡਾ. ਹਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭੁਿੱ ਿ ਿਤੀਫਾੜੀ 
ਅਪਸਯ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹਠ ਿਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ ਬਾਗ ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ ਸ਼ਸ਼ ਭੁਜ਼ਹੰਭ ਚਰਾਈ 

ਗਈ ਹ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਭੂਹ ਕੰਫਾਈਨ ਹਾਸ ਸਟਯ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਸਡੀਅਭ 
ਹਾਈਕਰਯਾਈਟ /ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਯਕ ਕੀਟਾਣੂ ਭੁਕਤ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ। 

ਇਸ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਫਰਾਕ ਿਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ 

ਸਭਤ ਘਯਟਾ ਅਤ ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਰ 52 ਕੰਫਾਈਨ ਹਾਯ ਸਟਯ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਅਗਰ 
ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ੂਯਾ ਕਯ ਰਣਗੀਆਂ । ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਭੂਹ 26 ਕੰਫਾਈਨ ਭਾਜ਼ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਾਸ ਜਾਯੀ ਕਯ 

ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗ ਹਨ ਅਤ ਫਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਕਯ ਾਯ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਜਾਣਗ। ਉਨਾ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੰਫਾਈਨ ਹਾਯ ਸਟਯ 

ਸ ਯ 6  ਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7  ਜ ਤਿੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਨਗੀਆਂ । ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਯਕ ਭਸ਼ੀਨ ਨਾਰ 
ਇਿੱਕ ਡਯਾਈ ਯ ਅਤ ਦ ਹਰਯ/ ਭਕਜ਼ਨਕ ਸਭਤ ਚਾਯ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਣਗ,ਜ ਆਣੀ ਅਤ ਕੰਫਾਈਨ 

ਦੀ ਸਾਪ ਸਪਾਈ ਦਾ ੂਯਾ ਜ਼ਿਆਰ ਯਿੱਿਣਗ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਸ਼ੀਨ ਤ ਕੰਭ ਕਯਨ  ਾਰ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਆਸ ਜ਼ ਿੱ ਚ 1.5 

ਤੋਂ 2 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਯਿੱਿਣਗ ਅਤ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫਣ ਜਾਂ ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਨਾਰ ਸਾਪ ਕਯਨ ਨੰੂ 
ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਗ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਯਕ ਕੰਫਾਈਨ ਭਾਜ਼ਰਕ ਭਸ਼ੀਨ ਦ ਨਾਰ ਉਜ਼ਚਤ ਭਾਤਯਾ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਨੇਟਾÂਜ਼ਿਯ 



ਯਿੱਿਣਗ ਤਾਂ ਜ ਸ ਯ ਭਸ਼ੀਨ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਅਤ ਸਭਾਤੀ ਉਯੰਤ ਕੰਫਾਈਨ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਭੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਕਈ ਕਾਭਾ, ਿੰਗ,ਜੁਕਾਭ,ਫੁਿਾਯ ਅਤ ਸਾਹ ਰਣ ਤੋਂ ੀੜਤ ਜਾਂ ਜ਼ਢਿੱ ਰਾ ਭਿੱਠਾ ਹ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 
ਤੁਯੰਤ ਨੇੜ ਦ ਸਯਕਾਯੀ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਚੈੱਕ ਕਯ ਾਇਆ ਜਾ  ਅਤ ਅਜ਼ਜਹ ਕਾਭ ਨੰੂ ਕੰਫਾਈਨ ਤ ਕੰਭ ਕਯਨ ਤੋਂ 

ਯਕ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੰਫਾਈਨ ਚਾਰਕਾਂ ਅਤ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਨੰੂ ਭਾਸਕ ਜ਼ਹਨਣਾ ਿਯੂਯੀ ਹ ਗਾ। ਉਨਾਂ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਭ ਕਯਕ ਕੰਫਾਈਨ ਚਾਰਕ ਅਤ ਕਾਭ ਜ਼ੰਡ ਜ਼ੰਡੀ ਕੰਭ ਕਯਨਗ,ਇਸ ਰਈ ਇਨਾਂ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਦ ਠਜ਼ਹਯਣ 
ਦਾ ਰਫੰਧ ਜ਼ੰਡ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਕੀਤਾ ਜਾ । 

ਪਟ ਕਸਨ (16 ਅਰਰ 2 ) ਕੰਫਾਈਨ ਹਾਸ ਸਟਯ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਸਡੀਅਭ 

ਹਾਈਕਰਯਾਈਟ /ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ  ਕੀਟਾਣੂ ਭੁਕਤ 
ਪਟ ਕਸਨ (16 ਅਰਰ 3 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਫਰਾਕ ਿਤੀਫਾੜੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ਸੰਘ । 
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---ਘਯ ਫਠੇ ਹੀ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਅਤ ਦ ਾਈਆਂ ਭੰਗ ਾਉਂਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਪਯ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨ ੀਆਂ ਜ਼ਰਸਟਾਂ 
ਜਾਯੀ 

----- ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਕਯਜ਼ਪਓ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਰਈ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਨਾ ਕਯਨ 

ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 
ਠਾਨਕਟ 16 ਅਰਰ  : ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ 16 ਅਰਰ ਸ ਯ ਤਿੱਕ 24 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਦ ਕਸ ਆ 

ਚੁਿੱ ਕ  ਹਨ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਜ਼ਕ 

ਆਣ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਹੋਂ ਅਤ ਫਾਹਯ ਨਾ ਜ਼ਨਕਰੋਂ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਰਾਗ ਗ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚ ਸਕਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 

ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਹ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਯਜ਼ਪਓ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਉਸ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਜ਼ ਧਾ ਰਈ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਅਤ 
ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਜ਼ ਧਾ ਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਯ 13 ਅਰਰ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ ਸਾਯ ਭਨੁਅਰ ਾਸ ਯਿੱਦ 

ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗ ਸਨ ਅਤ ਡਯ ਟੂ ਡਯ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਅਤ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਾਈ ਰਈ ਜ਼ਪਯ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਈ 
ਾਸ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹਯ  ਾਧਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਹਇਆ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ ਅਿੱਜ 16 ਅਰਰ 

ਨੰੂ ਹਯ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਅਤ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਸਟਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 
ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਅਤ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਈ ਾਸ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਹਨ ਜ ਦ ਾਈਆਂ ਅਤ ਯਾਸ਼ਨ ਦਾ 

ਆਡਯ ਆਉਂਣ ਤ ਘਯ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੀ ਹੰੁਚਾਉਂਣਗ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦ ਾਈਆਂ 

ਦੀ ਸਰਾਈ ਰਈ 11 ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਨੰੂ  ਧਾ ਕ 46 ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਦੀ ਸੁਜ਼ ਧਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ। ਜ਼ਜਨਾਂ  ਿੱਰੋਂ ਹਯਕ 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਜ਼ਜਨਾਂ ਤ 3 ਤੋਂ 5  ਰੰਟੀਅਯ ਅਟਚ ਕੀਤ ਗ ਹਨ ਜ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸਰਾਈਜ ਦਣਗ, ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ ਿੱ ਚ 2 ਭਡੀਕਰ ਸਟਯਾਂ ਤੋਂ  ਧਾ ਕ 4 ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਗ ਹਨ 

ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ  ਿੱਰੋਂ ਬਯਸਾ ਦ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਤੋਂ ਹਯਕ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦ ਾਈਆਂ ਘਯ ਹੀ 
ਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। 



ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਜ਼ ਧਾ ਦਣ ਦ ਰਈ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ 25 ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਦੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ  ਤੋਂ  ਧਾ ਕ 52 ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜ਼ਿਆ ਕੀਤੀ , ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ ਿੱ ਚ 9 ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ  ਧਾ ਕ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਹਯਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਰ 3 ਤੋਂ 7 ਤਿੱਕ  ਰੰਟੀਅਯ 

ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਗ ਹਨ ਜ ਪਨ ਤ ਆਡਯ ਆਉਂਣ ਤ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਪਨ ਕਯਨ  ਾਰ ਦ ਘਯ ਹੁਚਾਉਂਣਗ। ਉਨਾਂ 

ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਫਗ ਫਾਜਾਯ, ਈਜੀ ਡ ਅਤ ਜ਼ ਸਾਰ ਭਗਾ ਭਾਯਟ ਨੰੂ  ੀ ਸਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ । 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਨਯਟ ਜਭਰ ਜ਼ਸੰਘ ਫਰਾਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ 5 ਇੰਚਾਯਜ  ਰੰਟੀਅਯ ਰਗਾ ਗ ਹਨ ਅਤ 

ਹਯਕ  ਰੰਟੀਅਯ ਨਾਰ 5 ਤੋਂ 7  ਰੰਟੀਅਯ ਰਗਾ ਗ ਹਨ ਜ ਸਾਭਾਨ ਦੀ ਜ਼ਡਰ ਯੀ ਘਯ ਘਯ ਕਯਨਗ। ਉਨਾਂ 

ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਧਾਯਕਰਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ 37 ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਨਤਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ ਅਤ ਹਯਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਰ 2 
 ਰੰਟੀਅਯ ਰਗਾ ਗ ਹਨ ਜ ਇਸ ਸਾਭਾਨ ਦੀ ਹਭ ਜ਼ਡਰ ਯੀ ਕਯਨਗ। ਧਾਯਕਰਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ 12 ਸਫਜੀ ਜ਼ ਕਰਤਾ ਾਂ ਨੰੂ 

 ੀ ਹਭ ਜ਼ਡਰ ਯੀ ਰਈ ਰਭਾਜ਼ਣਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ 2 ਭਡੀਕਰ ਸਟਯਾਂ ਨੰੂ ਧਾਯਕਰਾਂ ਿਤਯ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਛਟ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਹ ਜ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਾਈ ਘਯ ਘਯ ਕਯਨਗ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭੀਯਥਰ ਿਤਯ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ  ਿੱਿ  ਿੱਿ 

ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਯੀਫ 32 ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ ਹਯਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਨਾਰ 2 

 ਰੰਟੀਅਯ ਹਣਗ ਜ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਦੀ ਹਭ ਜ਼ਡਰ ਯੀ ਕਯਨਗ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪਓ 
ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਅਤ ਆਣ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਹੀ ਯਹ। 

ਪਟ ਕਸਨ-(16 ਅਰਰ 4) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 


