File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/419/2020-DPRO Amritsar
I/19318/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਕਯਨਾ ਨੂੂੰ ਸਯਾ ਕ ਘਯ ਨੂੂੰ ਯਤ ਕ੍ਕਿਸ਼ਨਾ ਨਗਯ ਦ ਫਰਫੀਯ ਕ੍ੂੰ ਘ
ਕਫਕ੍ਨਟ ਭੂੰ ਤਯੀ ਿੀ ਓ ੀ ਨੀ ਨੇ ਕ੍ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ੁਬ ਕਾਭਨਾਵਾਂ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 20 ਅਿਰ (

)-

ਜ਼ਕਿਸ਼ਨਾ ਨਗਯ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰ ਘ , ਉਭਯ ਕਯੀਫ 67 ਾਰ , ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਰ ਨੂੰ
ਕਜ਼ਵਡ 19 ਤੋਂ ੀੜਤ ਸ ਜਾਣ ਕਾਯਨ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਸਤਾਰ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਰ ਕਯਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ੀ , ਨੂੰ ਦ
ਟਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਭਗਯੋਂ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੁੱ ਟੀ ਦ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ। ਇ ਭਕ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ੁੱ ਜ਼ਖਆ ਤ ਖਜ ਭੰ ਤਯੀ ਿੀ
 ੀ ਨੀ ਨੇ ਛੁੁੱ ਟੀ ਜ਼ਭਰਣ ਉਤ . ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨਾਰ ਪਨ ਉਤ ਗੁੱ ਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ਸ਼ੁਬ ਕਾਭਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੰ ਦ ਸ
ਸਤਾਰ ਿਫੰਧਾਂ ਫਾਯ ੁੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਜ਼ਜਦ ਉਤਯ ਜ਼ਵਚ ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭੈਂ ਕਯਨਾ ਦ ਰੁੱਛਣਾ ਕਾਯਨ
ਆ ਸਤਾਰ ਦਾਖਰ ਸਇਆ ੀ ਅਤ ਇੁੱ ਥ ਆ ਕ ਸੀ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਸਈ ੀ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭਨੰ ੂ
ਸਤਾਰ ਜ਼ਵਚ ਚੰ ਗਾ ਇਰਾਜ ਤ ਾਯ ਟਾਪ ਵੁੱ ਰੋਂ ਫਸੁਤ ਸਭਦਯਦੀ ਬਜ਼ਯਆ ਭਾਸਰ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ , ਜ਼ਜ ਦਕਾ ਭੈਂ
ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨੂੰ ਭਾਤ ਦ ਕ ਆਣ ਘਯ ਯਤ ਜ਼ਯਸਾ ਸਾਂ। ਇ ਭਕ ਜ਼ਿੰ ੀਰ ਡਾ. ੁਜਾਤਾ ਸ਼ਯਭਾ , ੁਯਡੈਂਟ ਿੀ ਯਭਨ
ਸ਼ਯਭਾ ਤ ਸਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ।
ਇ ਭਕ . ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ਾਯ ੰ ਜਾਫ ਵਾੀਆਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਯਜ਼ਸਣ ਅਤ ਜਕਯ ਜ਼ਕ ਨੂੰ ਕਯਨਾ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਵਯਗ ਰੁੱਛਣ ਭਜ਼ਸੂ ਸਣ ਤਾਂ ਘਫਯਾਉਣ ਨਾ ਗੋਂ ਨੇੜ ਦ ਯਕਾਯੀ
ਸਤਾਰ ਜ਼ਵਚ ੰ ਯਕ ਕਯਨ , ਜ਼ਜੁੱ ਥ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦਾ ਇਰਾਜ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਕ ਖਯਚ ਦ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਜ਼ਿੰ ੀਰ ੁਜਾਤਾ ਸ਼ਯਭਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ

1 ਅਿਰ ਨੂੰ . ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ

ਾਜ਼ਿਟਵ ਆਉਣ ਭਗਯੋਂ ਸਤਾਰ ਦਾਖਰ ਕਯਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ੀ ਅਤ ਇੁੱ ਥ ਡਾਕਟਯਾਂ ਨੇ ਰਗਾਤਾਯ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ 18 ਅਤ 19 ਅਿਰ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਦੁਫਾਯਾ ਰਈਆਂ ਗਈਆਂ , ਜ ਜ਼ਕ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ
ਭਗਯੋਂ ਅੁੱ ਜ ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੁੱ ਟੀ ਦ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁੁੱ ਰ ਬਟ ਕਯਕ ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ
ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕਯਨ ਰਈ ਭੁਫਾਯਕਫਾਦ ਵੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ।
ਕਸ਼ਨ
. ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੂੰ ਪੁੁੱ ਰ ਬਟ ਕਯਕ ਸ਼ੁਬ ਕਾਭਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੰ ਦ ਜ਼ੰ ੍ੇਯੀਰ ੁਜਾਤਾ ਸ਼ਯਭਾ। ਨਾਰ ਸਨ ਡਾ. ਯਭਨ
ਸ਼ਯਭਾ ਤ ਸਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ।
===========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/419/2020-DPRO Amritsar
I/19319/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਕਯਕ੍ਪਊ ਦਯਾਨ ਕ੍ਕ ਵੀ ਰ ੜਵੂੰ ਦ ਕ੍ਯਵਾਯ ਨੂੂੰ ਬੁਿੱ ਖਾ ਨਸੀਂ ਣ ਕ੍ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ-ਓ ੀ ਨੀ
-ਗ਼ਯ ੀ.ਡੀ.ਐ. ਕ੍ਯਵਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਕਿੱ ਟਾਂ ਵੂੰ ਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 20 ਅਿਰ ( )ੰ ਜਾਫ ਦ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ੁੱ ਜ਼ਖਆ ਤ ਖਜ ਭੰ ਤਯੀ ਿੀ  ੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਸ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਯਾਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ
ਜ਼ਕ ਵੀ ਰ ੜਵੰ ਦ ਜ਼ਯਵਾਯ ਨੂੰ ਬੁੁੱ ਖਾ ਨਸੀਂ ਣ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ

, ਚਾਸ ਇਸ ਜ਼ਯਵਾਯ ਜਨਤਕ ਵੰ ਡ ਿਣਾਰੀ

(ੀ.ਡੀ..) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਸਣ ਜਾਂ ਨਸੀਂ। ਆਣ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ਸਰਕਾ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀਆਂ ਫਾਸਯਰੀਆਂ
ਵਾਯਡਾਂ ਰਈ 1000 ਜ਼ਯਵਾਯਾਂ ਨੂੰ ੁੁੱ ਕ ਯਾਸ਼ਨ ਦ 5 ਟਯੁੱ ਕ ਯਵਾਨਾ ਕਯਨ ਭਕ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੁੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ
ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਦੀਆਂ ੁੱ ਸ਼ਟ ਸਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਵੀ ਰ ੜਵੰ ਦ ਜ਼ਯਵਾਯ ਜਾਂ ਯਵਾੀ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੂੰ ਕਈ
ਜ਼ਦੁੱ ਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਨੀਰ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਯ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਯ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸ ਅਤ ਆਉਂਦ ਜ਼ਦਨਾਂ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਇਨਾਂ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਯ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ
ਨਸੀਂ ਫਣ ਸ ਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੁੱ ਕਤ ੀ, ਜ਼ਜ ਨੂੰ ਦੂਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ।
ਭੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਇ ਘੜੀ ਦਾ ਯਰ ਜ਼ਭਰ ਕ ਾਸਭਣਾ ਕਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ
ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਡਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਨਸੀਂ , ਗੋਂ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਨਾਰ ਇ ਦਾ ਡਟ ਕ ਾਸਭਣਾ ਕਯ ਅਤ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਰਗਾ
ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੀ ਯਸ। ਇ ਭਕ ਿੀ ਜ਼ਵਕਾ ਨੀ

, ਿੀ ਯਾਘਵ ਨੀ , ਤਜ਼ਸੀਰਦਾਯ ਿੀਭਤੀ

ਅਯਚਨਾ ਸ਼ਯਭਾ ਤ ਸਯ ਤਵੰ ਤ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ।
ਕਸ਼ਨ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਕੇਂਦਯੀ ਸਰਕ ਦੀਆਂ ਫਾਸਯਰੀਆਂ ਵਾਯਡਾਂ ਰਈ ਯਾਸ਼ਨ ਦ 5 ਟਯੁੱ ਕ ਯਵਾਨਾ ਕਯਨ ਭਕ ਿੀ  ੀ ਨੀ।
======

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/419/2020-DPRO Amritsar
I/19320/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਜਨਤਕ ੁਯਿੱਕ੍ਖਆ ਨੂੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਕ੍ਵਚ ਵੀ ਭਦਦ ਕਯ ਕ੍ਯਸਾ ਕਵਾ ਐ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 20 ਅਿਰ (

)-

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦਯਾਨ ਕਈ ਤਯਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਿਦਾਨ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਕਵਾ  ਆਣੀ ਜ਼ਵਰੁੱਖਣ
ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਿਯੀ ੰ ਜਾਫ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ੁਯੁੱਜ਼ਖਅਤ ਯਜ਼ਸਣ ਜ਼ਵਚ ਸਾਇਤਾ ਕਯ ਯਸੀ ਸ। ਇ  ਯਾਸੀਂ ਸਯ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਣ ਨੇੜਰ ਕਯਨਾ ਾਿਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਣੀ ਦੂਯੀ ਵਖ ਕਦਾ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇਸ 
ਜ਼ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾ ਕੀਤ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਭਯੀਿ ਵੁੱ ਰੋਂ ਆਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 100 ਭੀਟਯ ਦੂਯ ਜਾਣ ਫੰ ਧੀ ੂਚਨਾ ਵੀ
ਭੁਸੁੱਈਆ ਕਯਵਾ ਯਸੀ ਸ।
ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਜ਼ਜੁੱ ਥ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਯੰ ਟੀਨ ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸਾਇਤਾ ਕਯ ਯਸੀ ਸ
ਉਥ ਇਸ ੂਫ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਵ-ਜ਼ਨਮੰ ਤਯਣ ਜ਼ਵਧੀ ਯਾਸੀਂ ਆਣ ਅਤ ਆਣ ਜ਼ਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ / ਦਤਾਂ
ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ੁਯੁੱਜ਼ਖਅਤ ਯੁੱ ਖਣ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੀ ਸਾਇਤਾ ਕਯ ਯਸੀ ਸ।
ਾਿਜ਼ਟਵ ਭਯੀਿਾਂ ਦੀ ਜੀਟਜ਼ਗੰ ਗ ਨਾਰ ਇਸ  ਜ਼ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਜ਼ਵਚ
ਸਾਇਤਾ ਕਯਦੀ ਸ ਜ਼ਜੁੱ ਥ ਕਜ਼ਵਡ ਾਿਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਛਰ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਜ ਕਵਾ  ਨਾਰ
ਭਫਾਈਰ ਪਨ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਫਜ਼ਰਊਟੁੁੱ ਥ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਇਸ  ਕਜ਼ਵਡ - 19 ਦ ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਜਾਂ ਾਿਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ
ਫਜ਼ਰਊਟੁੁੱ ਥ ਯੇਂਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਆਉਣ ਤ ਨਾਗਜ਼ਯਕ ਨੂੰ ੂਜ਼ਚਤ ਕਯਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਅਤ ਜ਼ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ
ਾਿਜ਼ਟਵ ਭਯੀਿਾਂ ਦੀ ਟਯਵਰ ਜ਼ਸਟਯੀ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੀ ਭਦਦ ਕਯਦੀ ਸ।
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕਵਾ ਡਸ਼ਫਯਡ ਇਕਾਂਤਵਾ ਕੀਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦ ਆਣੀ
ਫ ਰ ਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਯ ਜਾਣ ਉਤ ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਯੁੱ ਖਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਕਯਦਾ ਸ । ਜ ਭਯੀਿ ਦ ਪਨ
ਦੀ ਰ ਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਜ਼ਰਊਟੁੁੱ ਥ ਫੰ ਦ ਸਵ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚਰ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ ਟਰੀਕਾਭ ਿਵਾਇਡਯਾਂ ਵੁੱ ਰੋਂ
ਉਨਾਂ ਦ ਭਫਾਇਰ ਵੀ ਵਯਤ ਜਾ ਕਦ ਸਨ। ਟਰੀਕਾਭ ਕੰ ਨੀਆਂ ਸਯਕ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਸਣ ਵਾਰੀਆਂ ਉਰੰਘਣਾਵਾਂ ਫਾਯ
ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਨੂੰ ਸਯ ਘੰ ਟ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਬਜਦੀਆਂ ਸਨ।
=====

,

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/419/2020-DPRO Amritsar
I/19321/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਖਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱ ਰੋਂ 21 ਸਜ਼ਾਯ ਭਾਕ ਤ 21 ਸਜ਼ਾਯ ਨੀਟਾਇਜ਼ਯ ਕ੍ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ ਬਟ
ਕੁਦਯਤੀ ਆਪਤ ਕ੍ਵਚ ਸਯ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਾਥ ਦਣ ਦਾ ਕ੍ਦਿੱ ਤਾ ਬਯਾ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 20 ਅਿਰ (

)-

ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਚਯੀਟਫਰ ਾਇਟੀ ਦ ਆਨਯਯੀ ਕੁੱ ਤਯ : ਯਜ਼ਜੰ ਦਯ ਭਸਨ ਜ਼ੰ ਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਅੁੱ ਜ ਰ ਕਾਂ
ਦੀ ੁਯੁੱਜ਼ਖਆ ਰਈ ਫਖਫ਼ ਅਤ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਬਾਉਣ ਵਾਰ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ , ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ, ਭੰ ਡੀਆਂ 'ਚ
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਆਜ਼ਦ ਰਈ 21 ਸਿਾਯ ਭਾਕ ਅਤ 2100 ਨੇਟਾਈਿਯ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ : ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ
ਅਤ ਡੀ. ੀ. ੀ. : ਜਗਭਸਨ ਜ਼ੰ ਘ ਦ ੁਯਦ ਕੀਤ। ਇ ਭਕ : ਛੀਨਾ ਨੇ ਗੁੱ ਰਫਾਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ
ਫੀਤ ਜ਼ਦਨੀਂ ਭਨੇਿਭੈਂਟ ਅਤ ਭੂਸ ਜ਼ਿੰ ੀਰਿ ਨੇ ਸਭਰਾਸ ਸ ਕ 'ੀ. ਭ. ਕਅਯ ਵੰ ਡ ' ਰਈ 10 ਰੁੱਖ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ
ਯਾਸਤ ਵਜੋਂ ਿਦਾਨ ਕਯਨ ਦਾ ਫ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ੀ , ਜ਼ਜ 'ਚ 1,25,245/‐ ਯੁ ੁਾਇਟੀ ਵੁੱ ਰੋਂ ਅਤ 8,74,755/‐ਯੁ
ੁਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ 18 ਜ਼ਿੰ ੀਰਾਂ ਵੁੱ ਰੋਂ 15‐15 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਸ ਦੀ ਕਟਤੀ ਕਯਵਾਉਂਦ ਸ ਇ ਨਾਿੁਕ
ਭੇਂ'ਚ ਭਾਜ ਵੀ ਕਾਯਜ ਰਈ ਮਗਦਾਨ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ।
ਇ ਭਕ : ਛੀਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੁਾਇਟੀ ਭਾਨਵਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਸਭਸ਼ਾਂ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਸ ਅਤ
ਅਜ਼ਜਸੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਰ ਨਜ਼ਜੁੱ ਠਣ ਰਈ ਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਭਢ ਨਾਰ ਭਢਾ ਜੜ ਕ ਚਰ ਗੀ ਤ ਜ ੰ ਬਵ ਸਾਇਤਾ
ਸਵਗੀ ਉਸ ਾਇਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਾਂ ¸ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਭਕ ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ, ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਫ਼ਾਯ
ਵੂਭਨ ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਨਯਜ਼ੰ ਗ , ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਚਜ਼ਵੰ ਡਾ ਦਵੀ , ਜ਼ੰ ਡ ਚਜ਼ਵੰ ਡਾ ਦਵੀ (ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ)ਵੁੱ ਰੋਂ ਭਾਕ ,
ਜਦਜ਼ਕ ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਯਭੀ ਅਤ ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਨਯਜ਼ੰ ਗ ਵੁੱ ਰੋਂ ਟਨਾਈਿਯ ਸਾਇਤਾ ਵਜੋਂ
ਿਦਾਨ ਕੀਤ ਗ ਸਨ, ਜ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦ ਟਾਫ਼ ਤ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤ ਗ। : ਛੀਨਾ ਨੇ
ਾਇਟੀ ਦ ਜ਼ਸਮਗ ਨਾਰ ਰ ੜ ਅਨੁਾਯ ਬਜ਼ਵੁੱ ਖ 'ਚ ਸਯ ਵੀ ਨੇਟਾਈਿਯ ਅਤ ਭਾਕ ਫਣਾਕ ਦਣ ਦਾ ਜ਼ਡਟੀ
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ : ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ ਨੂੰ ਬਯਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ। ਇ ਭਕ ਡੀ. ੀ. : ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ ਨੇ ਉਕਤ ਾਇਟੀ ਦ ਮਤਨਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਸ ਨਾਿੁਕ ਭੇਂ 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਜਸੀਆਂ ਭਾਜ਼ਜਕ ੰ ਥਾਵਾਂ ਦ ਜ਼ਸਮਗ ਦੀ ਵੁੱ ਡੀ
ਰ ੜ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੁਜ਼ਰ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ , ਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭੰ ਡੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਰਈ ਇਸ ਭਾਕ ਅਤ
ਟਨਾਈਿਯ ਭੁਸੁੱਈਆ ਕਯਵਾ ਜਾਣਗ। ਇ ਭਕ ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿੰ ੀਰ ਡਾ. ਭਜ਼ਸਰ ਜ਼ੰ ਘ

, ੈਾਰਾ ੈਾਰਾ

ਕਾਰਜ ਫ਼ਾਯ ਵੂਭਨ ਜ਼ਿੰ ੀਰ ਡਾ. ਭਨਿੀਤ ਕ ਯ , ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਯਭੀ ਜ਼ਿੰ ੀਰ ਡਾ. ਆਯ. ਕ. ਧਵਨ ,
ੈਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਨਯਜ਼ੰ ਗ ਜ਼ਿੰ ੀਰ ਡਾ. ਕਭਰਜੀਤ ਕ ਯ , ਆਜ਼ਦ ਸਾਿਯ ਨ।
ਕਸ਼ਨ

ਖਾਰਾ ਕਾਰਜ ੁਾਇਟੀ ਵੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਾਕ ਅਤ ਨੇਟਾਇਿਯ ਦਣ ਭਕ . ਯਜ਼ਜੰ ਦਯ ਭਸਨ ਜ਼ੰ ਘ
ਛੀਨਾ। ਨਾਰ ਸਨ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ ਤ ਡੀ ੀ ੀ ਜਗਭਸਨ ਜ਼ੰ ਘ।
===========
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I/19220/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਅੂੰ ਕ੍ਭਿਤਯ ਕ੍ਜ਼ਰ ਕ੍ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਖਯੀਦ ਸ਼ੁਯੂ
ਜੂੰ ਕ੍ਡਆਰਾ ਗੁਯ,ੂ ਟਾਂਗਯਾ ਅਤ ਯਈਆ ਭੂੰ ਡੀ ਕ੍ਵਚ ੁਿੱ ਜੀ ਕਣਕ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 19 ਅਿਰ (

)-

ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ੁਯੁੱਜ਼ਖਅਤ ਖਯੀਦ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤ ਗ ਾਯ
ਿਫੰਧਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਿੀਦ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਗਈ ਸ। ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ ਨੇ
ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜੰ ਜ਼ਡਆਰਾ ਗੁਯੂ , ਟਾਂਗਯਾ ਅਤ ਯਈਆ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਸੁੰ ਚ ਚੁੁੱ ਕੀ ਸ , ਜ ਜ਼ਕ ਵੁੱ ਖਵੁੱ ਖ ਜੰ ੀਆਂ ਨੇ ਯਕਾਯੀ ਭੁੁੱ ਰ ਉਤ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਸ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਯੀਦਗੀ , ਜ਼ਕਾਨ ਜ਼ਕ ਤਯਾਂ ਦੀ ਕਾਸਰ ਨਾ ਕਯਨ
ਅਤ ਜ ਵੀ ਿਫੰਧ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਭੰ ਡੀ ਫਯਡ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤ ਗ ਸਨ , ਉਨਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਆਣੀ ਅਤ
ਆਣ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੀ ੁਯੁੱਜ਼ਖਆ ਰਈ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ। ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਬੀੜ ਤੋਂ ਫਚਣ ਅਤ
ੁਖਾਰੀ ਖਯੀਦ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਆੜਤੀਆ ਦੁਆਯਾ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਿਾਭ ਵਾਰ ਕੂਨ ਜ਼ਦੁੱ ਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ
ਅਤ ਉ ਅਧਾਯ ਉਤ ਕਣਕ ਭੰ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਆ ਕਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾਵਾਇਯ ਦ ੈਤਯ ਨੂੰ ਯਕਣ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ੁਯੁੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਧੀਆਂ , ਪਾਈ
ਦ ਿਟਕਰ , ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦ ਜ਼ਨਮਭਾਂ , ਭਾਕ ਾਉਣ ਤ ਨੀਟਾਈਿਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਖਤੀ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕਯਨੀ
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵ। . ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੁੱ ਜ ਭਾਯਕਪਡ
ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਸ।
==============

, ਨਗਯਨ, ੰ ਜਾਫ ਟਟ ਵਅਯ ਸਾਊ
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I/19221/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਕ੍ਡਟੀ ਕਕ੍ਭਸ਼ਨਯ ਵਿੱ ਰੋਂ ਯਾਸ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਭਰਣ ਫੂੰ ਧੀ ਰਿੱਗੀ ਖਫਯ ਦਾ ਗੂੰ ਬੀਯ ਨੋਕ੍ਟ
ਯ ਖ਼ਫਯ ਕ੍ਨਕਰੀ ਫਕ੍ਫਨੁਆਦ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 19 ਅਿਰ (

)-

ਫੀਤ ਜ਼ਦਨ ਇਕ ਅਖਫਾਯ ਜ਼ਵਚ ਰ ਕ ਤੋਂ ਰੁੱਗੀ ਖਫਯ ਜ਼ਕ ਗਿਾਭ ੰ ਚਾਇਤ ਨਵਾਂਜੀਵਨ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਯਜ਼ਪਊ
ਦਯਾਨ ਯਾਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਜ਼ਭਰ ਜ਼ਯਸਾ ਅਤ ਰ ਕ ਫੜ ਯਸ਼ਾਨ ਸਨ , ਦਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢਰੋਂ
ਨੇ ਗੰ ਬੀਯ ਨਜ਼ਟ ਰੈਂ ਦ ਖਫਯ ਜਾਂਚ ਰਈ  ਡੀ ਭ ਅਜਨਾਰਾ ਨੂੰ ਬਜੀ ਅਤ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਯੁੰ ਤ ਯਾਸਤ ਦਣ ਦੀ
ਸਦਾਇਤ ਵੀ ਕਯ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ।  ਡੀ ਭ ਅਜਨਾਰਾ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਯਾਸਤ ਦਣ ਰਈ ਟੀਭ ਬਜੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਇਸ
ਜ਼ਨਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਿਾਭ ੰ ਚਾਇਤ ਵੁੱ ਰੋਂ ਯਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕਾ ਸ ਅਤ ਉਕਤ ਰ ਕ ਜ਼ਜੰ ਨਾ
ਵੁੱ ਰੋਂ ੈਫਯ ਰੁੱਗੀ ੀ, ਦ ਦਤੈਤ ਵੀ ਜ਼ਕੁੱ ਟਾਂ ਰ ਣ ਵਾਰੀ ੂਚੀ ਉਤ ਸਨ। ਫੀ ਡੀ ੀ  ਚਗਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਜ਼ਯਯਟ
ਜ਼ਵਚ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ੈਫਯ ਇਕ ਡੀੂ ਸਰਡਯ ਤ ਜ਼ੰ ਡ ਦ ਜੀ. . ਜੀ. ਵੁੱ ਰੋਂ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਕ ਰਗਵਾਈ ਗਈ
ਸ। ਫੀ ਡੀ ੀ  ਨੇ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਅਗਰੀ ਕਾਯਵਾਈ ਰਈ  ਡੀ ਭ ਅਜਨਾਰਾ ਨੂੰ ਬਜ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਸ।
==============
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I/19222/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
3 ਭਈ ਤਿੱ ਕ ਕਯਕ੍ਪਊ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਕ੍ ਿੱ ਰ ਨਸੀਂ ਕ੍ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਕਦੀ-ਕ੍ਡਟੀ ਕਕ੍ਭਸ਼ਨਯ
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰਈ ਕਵਰ ਕ੍ਕਾਨ ਤ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨੂੂੰ ਕ੍ਭਰ ਗੀ ਛਟ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 19 ਅਯਰ ( )--ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਵਚ 3 ਭਈ ਤੁੱ ਕ ਕਯਜ਼ਪਊ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਭ ਦੀ
ਜ਼ਢੁੱ ਰ ਦਣ ਨੂੰ ਯੁੱ ਦ ਕਯ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ 3 ਭਈ ਨੂੰ ਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਰ ਣ ਭਗਯੋਂ ਸੀ
ਜ਼ਢੁੱ ਰ ਫਾਯ ਜ਼ਵਚਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਕਵਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਰਈ ਾਂਬ-ੰ ਬਾਰ
ਵਾਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੂੰ ਛਟ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸ ਅਤ ਉਸ ਵੀ ਕਜ਼ਵਡ 19 ਦੀਆਂ ਿਯੂਯੀ ਾਵਧਾਨੀਆਂ , ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਚ
ਆੀ ਦੂਯੀ , ਸੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਯ-ਵਾਯ ਧਣਾ , ਭਾਕ ਰਗਾਉਣ , ਬੀੜ ਇਕੁੱ ਠੀ ਨਾ ਕਯਨੀ ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ਅਨਾ ਕ ਆਣਾ
ਕੰ ਭ ਕਯਨਗ ਅਤ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਇ ਗੁੱ ਰ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਖਆਰ ਯੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਅਤ ਸਯ ਿਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤ ਬੀੜ ਇਕੁੱ ਤਯ
ਨਾ ਸਣ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ
ਠ ਕਦਭ ਚੁੁੱ ਕ ਜਾਣਗ।
ਉਨਾਂ ੁੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇ ਭੇਂ ਾਯੀਆਂ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਕੇਂਦਜ਼ਯਤ ਸਨ ਅਤ ਾਡੀ
ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਸ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਕਜ਼ਵਡ- 19 ਭੁਕਤ ਭਾਸਰ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਯਜ਼ਵਘਨ ਅਤ ੁਯੁੱਜ਼ਖਅਤ ਖਯੀਦ ਕਯੀ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪਊ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗ ਨਾਰੋਂ ਵੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਜਕਯ ਜ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦੀ
ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਉ ਜ਼ਖਰਾਪ ਆਪਤਨ ਿਫੰਧ ਕਾਨੂੰਨ
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ਫੰ ਧਤ ਧਾਯਾਵਾਂ ਤਜ਼ਸਤ ਅਯਾਜ਼ਧਕ ਕ ਦਯਜ ਕੀਤ ਜਾਣਗ।
ਜ਼ੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚੁੱ ਰਦੀ ਛਟੀ ਨਅਤ ਫਾਯ ਉਨਾਂ ੁੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਉਸ ਆਣ ਭੁਰਾਿਭਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਭ ਵਾਰ
ਥਾਨ ਉਤ ਯੁੱ ਖ ਕਦਾ ਸ ਜਾਂ 10 ਭੁਰਾਿਭਾਂ ਰਈ 30 ੀਟਾਂ ਵਾਰੀ ਫ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਰਈ ਦ ਕਦਾ ਸ ਅਤ ਾਯ
ਭੁਰਾਿਭਾਂ ਦਾ ਭਡੀਕਰ ਫੀਭਾ ਕਯਵਾਉਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਇੰ ਡਟਯੀ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱ ਰੋਂ ਯਜ਼ਭਟ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇੁੱ ਥ ਵੀ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਵਾਰ ਭੁਰਾਿਭਾਂ ਨੂੰ ਨਅਤ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ।
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