
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਸ਼ਸੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ੰਘ ਨਗਯ 

੍ੈੱ ਨ ਟ-1 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟੇਯਟ ਵਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 9 ਭਈ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਯਟਯ’ ਆਧਾਯ ’ਤ ਵਯ 7 ਤੋਂ ਦੁਜ਼ਸਯ 1 ਵਜ ਤਿੱਕ ਖਰਹਣ ਦੀ 
੍ਵਾਨਗੀ 
ਖਯੀਦਦਾਯੀ ਰਈ ਫਾਿਾਯ ਜਾਣ ਭੇਂ ਦਰ ਜਾਂ ਕਵਰ ਦ ਸੀਆ ਵਾਸਨ ਦਾ ਸੀ ਇਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ 
ਦ ਸੀਆ ਵਾਸਨ ਉਯ ਕਵਰ ਇਿੱਕ ਸੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫਠਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ 

ਕੰਨਟਨਭੈਂਟ ਿਨ ਦ 24 ਜ਼ੰਡਾਂ/ਵਾਯਡਾਂ ’ਚ ਕਈ ਜ਼ਢਿੱ ਰ ਨਸੀਂ 
ਨਵਾਂਸ਼ਜ਼ਸਯ, 8 ਭਈ- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟ੍ਟ ਸ਼ਸੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ੰਘ ਨਗਯ ਸ਼੍ੀ ਜ਼ਵਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਕਯਜ਼ਪਊ/ਰਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ਭਿੱਦਨਿਯ 

ਵਧੀਕ ਭੁਿੱ ਖ ਕਿੱਤਯ (ਗ੍ਜ਼ਸ), ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ, ਗ੍ਜ਼ਸ ਭਾਭਰ  ਅਤ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਜਾਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ’ਚ ਆਭ ਰਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰਾਂ/ਜਯੂਯਤਾਂ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱਖਦ ਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਸ਼ਸੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ੰਘ ਨਗਯ ਦੀ ਸਦੂਦ ਅੰਦਯ ਆਭ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਯੂਯਤਾਂ 
ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੁਜ਼ਸਯ 1 ਵਜ ਤਿੱਕ ਸਠ ਜ਼ਰਖ ‘ਯਟਯ’ ਅਨੁਾਯ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਸ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਖਯੀਦਦਾਯੀ ਰਈ ਫਾਿਾਯ ਜਾਣ ਭੇਂ ਦਰ ਜਾਂ ਕਵਰ ਦ ਸੀਆ ਵਾਸਨ ਦਾ ਸੀ ਇਤਭਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵਗਾ, ਦ ਸੀਆ ਵਾਸਨ ਉਯ ਕਵਰ ਇਿੱਕ ਸੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫਠਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਸਵਗੀ। ਕੰਨਟਨਭੈਂਟ ਿਨ ਦ 24 

ਜ਼ੰਡਾਂ/ਵਾਯਡਾਂ ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਢਿੱ ਰ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟ੍ਟ ਵਿੱਰੋਂ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਯਟਯ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਿਰਹ ’ਚ ਦੁਿੱ ਧ ਡਅਯੀ, ਜ਼ਭਰਕ ਫੂਥ/ਰਾਂਟ, ਦਵਾਈਆਂ, 

ਭਜ਼ਠਆਈ/ਸਰਵਾਈ, ਕਰਡ ਟੋਯਜ, ਵਅਯ ਸਾਊਜ਼ੰਗ ਯਜ਼ਵ ਫੰਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਫ਼ਤ ਦ ਾਯ ਜ਼ਦਨ ਖੁਿੱ ਰਣਗੀਆਂ 

ਯਜ਼ਸਣਗੀਆਂ। 
ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਤਿੱਕ ਕਜ਼ਯਆਨਾ, ਫ਼ਰ, ਫਿੀਆਂ, ੀਣ ਵਾਰਾ ਾਣੀ, ਫੇਯਡ-ਫਕਯੀ, ਆਟਾ ਚਿੱਕੀਆਂ, ਰ.ੀ.ਜੀ. ਗ 

ਜੰੀਆਂ, ਰਫਯਟਯੀਆਂ, ਯਜੀਕਰ, ਸ਼ੂਆਂ ਰਈ ਸਯਾ ਚਾਯਾ, ਸ਼ੂ ਪੀਡ, ਰਟਯੀ ਪੀਡ, ਤਾਿਾ ਭੀਟ, ਭਿੱਛੀ, ਰਟਯੀ, ਆਂਡਾ, 
ਾਈਕਰ, ਦ ਸੀਆ ਅਤ ਚਾਯ ਸੀਆ ਵਾਸਨਾਂ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਆਟਭਫਾਇਰ ਜੰੀਆਂ ਜ਼ਯਅਯ ਅਤ ਅਯ 

ਾਯਟ (ਕਵਰ ਯਜ਼ਵ ਅਤ ਜ਼ਯੋਅਯ), ਟਾਇਯ ੈਂਚਯ, ਕਯੀਅਯ ਯਜ਼ਵ, ਇਿੱਟਾਂ ਦ ਬਿੱ ਠੇ, ਖਾਦਾਂ, ਫੀਜ, ਕੀੜਭਾਯ 

ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ, ਇਰਕਟ੍ਾਜ਼ਨਕ/ਇਰਕਟ੍ੀਕਰ/ਕੰਜ਼ਊਟਯ ਦ ਨਵੇਂ ਭਾਨ/ਜ਼ਯਅਯ, ਰਿੱ ਕੜ ਚੀਯਨ ਵਾਰ ਆਯ ਆਜ਼ਦ ਫੰਧੀ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਿੱ ਰਹੀਆਂ ਯਜ਼ਸਣਗੀਆਂ। 
ਭਵਾਯ, ਫੁਿੱ ਧਵਾਯ ਅਤ ਸ਼ੁਿੱ ਕਯਵਾਯ ਨੰੂ ਭਫਾਇਰ ਜ਼ਯਅਯ/ਜ਼ਯਚਾਯਜ, ਟਰੀਕਾਭ ਆਯਟਯਿ ਅਤ ਜੰੀਆਂ, 

ਸਾਯਡਵਅਯ/ੇਂਟ, ਕੰਨਟ੍ਕਸ਼ਨ ਭਟੀਯੀਅਰ, ਰੋਸਾ ੀਜ਼ਭੰਟ, ਯੀਆ, ਰਾਈ, ਨੇਟਯੀ, ਰਭੀਨੀਅਭ, ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਰ 

ਫੰਧਤ, ਫਜ਼ਯੰਗ ਵਯਕ, ਵਰਜ਼ਡੰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਿੱ ਰਣਗੀਆਂ। 
ਭੰਗਰਵਾਯ ਅਤ ਵੀਯਵਾਯ ਨੰੂ ਭਜ਼ਨਆਯੀ, ਕਿੱੜਾ, ਯਡੀਭਡ ਕਿੱੜਾ, ਡਯਾਈਕਰੀਨ, ਸੈਂਡਰੂਭ, ਪਟਟਟ, ਟਸ਼ਨਯੀ, ਫਗ, 

ਚਭੜਹ ਦੀਆਂ ਵਤਾਂ, ੍ੀਜ਼ਟੰਗ ੍ੈੱ, ਖਡਾਂ ਦਾ ਭਾਨ, ਜ਼ਗਪਟ/ਜ਼ਖਡਣੋ ਦੀਆਂ ਖੁਿੱ ਰਣਗੀਆਂ। 
ਭੰਗਰਵਾਯ ਅਤ ਸ਼ੁਿੱ ਕਯਵਾਯ ਵਾਰ ਜ਼ਦਨ ਜੁਿੱ ਤ, ਦਯਜੀ, ਰਾਂ/ਗਟਾ ਜ਼ਕਨਾਯੀ, ਪਯਨੀਚਯ, ਕਾਯੇਂਟਯ, ਭਨੀਗ੍ਾਭ/ਵਟਯਨ 

ਮੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਟੰਫਯ ਭਯਚੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਿੱ ਰਣਗੀਆਂ। 
ਫੁਿੱ ਧਵਾਯ ਅਤ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਨੰੂ ਜ਼ਜਊਰਯੀ, ਫਯਤਨ ਬੰਡਾਯ, ਕਯਕਯੀ, ਰਾਜ਼ਟਕ, ਨਕਾਂ, ਘੜੀਆਂ, ਗ ਚੁਿੱ ਰ ਜ਼ਯੋਅਯ, 



ਪਟਗ੍ਾਪਯ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਿੱ ਰਹਣਗੀਆ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਟਯਰ/ਡੀਿਰ ੰਾਂ ਨੰੂ ਖਰਣ ਫੰਧੀ ਇ ਦਪਤਯ ਵਰੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਸੁਕਭ ਸੀ ਰਾਗੂ ਯਜ਼ਸਣਗ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਫਾਯਫਯ ਸ਼ਾ, ਰੂਨ ਅਤ ਾ, ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ ਕੰਰਕ ਤ ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ ਭਾਰਿ ਨੰੂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। 
ੇਂਡੂ ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ’ਚ ਉਸ ਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾ ਤ ਟਫਜ਼ਰਸ਼ਭੈਂਟ ਕਟ ਤਜ਼ਸਤ ਯਜ਼ਜਟਯਡ ਸਨ (ਭਰਟੀ ਫ੍ਾਂਡ ਤ 
ਜ਼ੰਗਰ ਫ੍ਾਂਡ ਭਾਰਿ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕ), ਉਸ ਆਣ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਰ ਜ਼ਗਣਤੀ ਦ 50 ਫ਼ੀਦੀ ਨਾਰ ਖੁਿੱ ਰ ਕਦੀ ਸ। ਸ਼ਜ਼ਸਯੀ 
ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਜਸੜੀਆਂ ਜ਼ਕ ਇਕ ਭਾਨ ਦੀਆਂ, ਸਯ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਜ਼ਯਸਾਇਸ਼ੀ ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ’ਚ ਜ਼ਥਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਖਰਹਣ ਦੀ ਭਨਿੂਯੀ ਸਵਗੀ, ਜਦਜ਼ਕ ਭਾਯਜ਼ਕਟ, ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕੰਰਕ ਅਤ ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ ਭਾਰ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। ਈ-

ਕਾਭਯ ਕੰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਿਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ਰਈ ਆਜ਼ਗਆ ਸਵਗੀ। 
ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਸਠ ਜ਼ਰਖੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਤਜ਼ਸਤ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਫੰਧੀ ੍ਟਕਰ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਨੀਟਾਈਜਯ ਦੀ ੁਜ਼ਵਧਾ, ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 02 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਅਤ ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵਰੋਂ ਆਣ ਭੰੂਸ ਤ ਭਾਕ ਰਗਾਉਣਾ 
ਮਕੀਨੀ ਸਵਗਾ। ਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ਭਾਰਕ ਵਰੋਂ ਸਯ ੍ਕਾਯ ਦੀਆਂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਕਯਨੀ ਜਯੂਯੀ ਸਵਗੀ ਅਤ ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂਜ਼ੰਗ ਕਾਇਭ ਯਿੱਖਣ ਰਈ ਦੁਕਾਨ ਦ ਫਾਸਯ 02-02 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਚੂਨੇ ਆਜ਼ਦ 

ਨਾਰ ੜਕ ਦ ਇਿੱਕ ਾ ਯਕਰ ਫਣਾ ਜਾਣ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਯਕਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸੀ ਗ੍ਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ਖੜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 
ਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ਭਾਰਕ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਰਈ ਾਪ-ਪਾਈ (ਨੀਟਸ਼ਨ ਤ ਸਾਈਜੀਨ) ਫੰਧੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ 
ਰਾਸ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਵੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। 
੍ੈੱ ਨ ਟ-2 

ਸਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ੁਯਾਣੀਆਂ ਤ ਖਯਾਫ ਭਜ਼ਠਆਈਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਯਨ ਦੀ ਸਦਾਇਤ 

 

ੁਯਾਣੀਆਂ ਭਜ਼ਠਆਈਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਤਿਾਫੀ ਭਾਦਾ ਵਧਣ ਕਾਯਣ ਰਿੱ ਗ ਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਬਆਨਕ ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ- ਸਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਪਡੂ 

ਨਵਾਂਸ਼ਜ਼ਸਯ, 8 ਭਈ- 

ਜ਼ਸਤ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱਖਦ ਸ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਪੂਡ ਅਤ ਡਯਿੱਗ ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ੰਜਾਫ ਸ਼੍ੀ ਕਾਸਨ ਜ਼ੰਘ ੰਨੂ ਦ 
ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਖਤ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱਖਦ ਸ ਜਕਯ ਜ਼ਕ 
ਸਰਵਾਈ ਨੇ ੁਯਾਣੀਆਂ ਭਜ਼ਠਆਈਆਂ ਨੰੂ ਟਯ ਕੀਤਾ ਸ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਨਸ਼ਟ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆ ਜਾਣ ਜ਼ਕਉਂ ਜ ੁਯਾਣੀਆਂ ਤ ਖਯਾਫ 

ਭਜ਼ਠਆਈਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਤਿਾਫੀ ਭਾਦਾ ਵਧਣ ਕਾਯਣ ਜ਼ਬਆਨਕ ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ ਰਿੱ ਗ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਸਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਪੂਡ ਭਨ ਜ ਖਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ੍ਗਟਾਵਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਫੰਧੀ ਜ਼ਵਬਾਗ ਜ਼ਸਰਾਂ ਸੀ ਚਕੀ 
ਵਯਤ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਭੂਸ ਸਰਵਾਈਅ ੀਸ਼ਨ ਦ ਨੁਭਾਇੰਜ਼ਦਆਂ ਨਾਰ ਤਾਰਭਰ ਕਯਕ ਇ ਫੰਧੀ ਰੜੀਂਦੀ 
ਕਾਯਵਾਈ ਕਯਨ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਕਯ ਕਈ ਸਰਵਾਈ ਆਣ ਰਾਰਚ ਰਈ ੁਯਾਣੀ ਤ ਨਾ-
ਖਾਣ ਮਗ ਭਜ਼ਠਆਈ ਨੰੂ ਭੁੜ ਵਯਤਣ ਦਾ ਮਤਨ ਕਯਗਾ ਤਾਂ ਉਦ ਜ਼ਖਰਾਫ਼ ਪੂਡ ਪਟੀ ਡਂ ਟੈਂਡਯਡ ਕਟ ਅਧੀਨ ਖਤ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ੁਯਾਣੀ ਭਜ਼ਠਆਈ ਜ਼ਕ ਵੀ ਯੂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਨਸੀਂ ਵਚਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ। 
ਇਦ ਨਾਰ ਸੀ ਜਕਯ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਕਰ ਜ਼ਭਆਦ ੁਿੱ ਗੀਆਂ ਵਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕ ਜ਼ਆ ਸ ਤਾਂ ਉਨੰੂ ਵੀ ਤੁਯੰਤ ਨਸ਼ਟ ਕਯ 

ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵ ਅਤ ਜ਼ਕ ਵੀ ਸਾਰਤ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਭਆਦ ੁਿੱ ਗੀਆਂ ਵਤਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵਚੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ’ਤ ਭਾੜਾ 
੍ਬਾਵ ਨਾ ਵ। 



ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਸ਼ਸੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ੰਘ ਨਗਯ 
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ਜ਼ਿਰਹ ’ਚ ਫਾਸਯਰ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਕ ਭਤ 18 ਕ ਨਵੇਂ ਆ 

 

ਕਜ਼ਟਵ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 84 ਸਈ 

ਨਵਾਂਸ਼ਜ਼ਸਯ, 8 ਭਈ- 

ਸ਼ਸੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ੰਘ ਨਗਯ ਜ਼ਿਰਹ ’ਚ ਦਯ ਯਾਤ ਆ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ੈਂਰਾਂ ਦ ਨਤੀਜ਼ਜਆਂ ’ਚੋਂ 18 ਸਯ ਕ ਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਆ ਸਨ, 

ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਕ ਦਾ ਫੰਧ ਰੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਰ ਸ। 
ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਯਾਜ਼ਜੰਦਯ ਬਾਟੀਆ ਅਨੁਾਯ ਇਨਹ ਾਂ 18 ’ਚੋਂ 10 ਕ ਜ਼ਿਰਹ ’ਚ ਥਾਜ਼ਤ ਦ ਇਕਾਂਤਵਾ ਕੇਂਦਯਾਂ ਨਾਰ 

ਫੰਧਤ ਸਨ ਜਦਜ਼ਕ ਫਾਕੀ ਦ 8 ’ਚੋਂ ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਗਯਚਾ, ਬਯਾ, ਕਭਾਭ, ਗੁਣਾਚਯ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਯ ਫੰਗਾ, ਭਾਸੀੁਯ, ਭੰਗੂੁਯ ਤ 
ਰੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਜ਼ੰਡ ਭਾਛੀਵਾੜਾ ੈਾਭ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ। ਰੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਿਰਹ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਕ ਰੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਿਰਹ ’ਚ ਸੀ ਸਣ 

ਕਾਯਨ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਰੁਜ਼ਧਆਣਾ ਵਿੱਰੋਂ ੰਬਾਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਇਸ ਕ ਨਵਾਸ਼ਜ਼ਸਯ ’ਚ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਯ ਕਰ ਨਿੱ ਕ ਦੀ ਯਜਯੀ 
ਰਈ ਆਇਆ ੀ ਯੰਤੀ ਡਾਕਟਯ ਵਿੱਰੋਂ ਇਸਜ਼ਤਆਤ ਦ ਤਯ ’ਤ ਉ ਨੰੂ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਨਵਾਸ਼ਜ਼ਸਯ ’ਚੋਂ ਆਣਾ ਟਟ 

ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਯਫ਼ਯ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਨਾਂਦੜ ਤੋਂ ਆ ਜ਼ਵਅਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 8 ਇਕਾਂਤਵਾ ਕੇਂਦਯ ਯਰ 

ਭਾਜਯਾ ਅਤ 2 ਇਕਾਂਤਵਾ ਕੇਂਦਯ ਫਜ਼ਸਯਾਭ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ। 
ਡਾ. ਬਾਟੀਆ ਅਨੁਾਯ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਂ ਦ ਆਉਣ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹ ’ਚ ਇਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 84 ਸ ਗਈ ਸ। 
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਸ਼ਸੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ੰਘ ਨਗਯ 
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ਤਰੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ੰਜਾਫ ਆਇਆ ਸਯਭਸ਼ ਰਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾ ’ਚ ਵੀ ੂਯਾ ਖੁਸ਼ ਸ 
 

 ਡੀ ਭ ਜਫੀਯ ਜ਼ੰਘ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਦਯਾਨ ਯਕਾਯ ਦਾ ਆਣ ਘਯਗੀ ਜ਼ਿਰਹ ’ਚ ਜ਼ਰਆਉਣ ’ਤ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਫਰਾਚਯ, 8 ਭਈ- 

ਜ਼ਯਆਤ ਕੈਂ ਯਰ ਭਾਜਯਾ ਦ ਇਕਾਂਤਵਾ ਕੇਂਦਯ ’ਚ ਯਜ਼ਸ ਜ਼ਯਸਾ ਨੇੜਰ  ਜ਼ੰਡ ਜਵਾਰ ਦਾ ਸਯਭਸ਼ ਰਾਰ ਜ਼ਕਾਂਤਵਾ ’ਚ ਯਜ਼ਸ 

ਕ ਵੀ ੂਯਾ ਖੁਸ਼ ਸ, ਜ਼ਜ ਦਾ ਕਾਯਨ ਉ ਦਾ ਇ ਰਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ਭੇਂ ’ਚ ਯਕਾਯੀ ਵਿੱਰੋਂ ਬਜੀਆਂ ਫਿੱ ਾਂ ਯਾਸੀਂ ਤਰੰਗਾਨਾ ਤੋਂ 
ਆਣ ਘਯਗੀ ਜ਼ਿਰਹ ਤਿੱਕ ਸੀ ਰਾਭਤ ਸੰੁਚ ਜਾਣਾ ਸ। 
 ਡੀ ਭ ਜਫੀਯ ਜ਼ੰਘ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਦਯਾਨ ਸਯਭਸ਼ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉ ਰਈ ਆਣ ਘਯ ਵਾ ਆਉਾਣ ਇਿੱਕ 

ੁਫ਼ਨਾ ਿੱਚ ਸਣ ਵਾਂਗ ਸ। ਤਰੰਗਾਨਾ ’ਚ ਯਿੀ-ਯਟੀ ਰਈ ਗ ਸ ਸਯਭਸ਼ ਰਾਰ ਨੰੂ ਫ਼ਕਟਯੀ ਦ ਫੰਦ ਸਣ ਫਾਅਦ ਵਿੱ ਡੀ ਜ਼ਚੰਤਾ 
ਆਣ ਘਯ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾ ਯਸੀ ੀ। ਉ ਦਾ ਕਜ਼ਸਣਾ ਸ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਨੰਦੜ ਤੋਂ ਰਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਰਆਉਣ ਰਈ ਫਿੱ ਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਵੀ ਆਣ ਜ਼ਿਰਹ ਸ਼ਸੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ੰਘ ਨਗਯ ਆਉਣ ਦਾ ਭਕਾ ਜ਼ਭਰ ਜ਼ਗਆ। 
ਉ ਨੇ  ਡੀ ਭ ਜਫੀਯ ਜ਼ੰਘ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਦਯਾਨ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਤ ਫਰਾਚਯ ੍ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯਜ਼ਦਆਂ 

ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਵਾ ’ਚ ਯਜ਼ਸਣ ਦੀ ਕਈ ੍ਸ਼ਾਨੀ ਨਸੀਂ ਸ ਫਰਜ਼ਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸ ਜ਼ਕ ਇਿੱਥ ਘਯ ਵਯਗਾ ਭਾਸਰ ਜ਼ਭਜ਼ਰਆ ਸ। 
ਜ਼ਤੰਨ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਫ਼ਰ-ਫ਼ਯੂਟ ਤ ਚਾਸ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਫਨਾਂ ਭੰਜ਼ਗਆਂ ਸੰੁਚ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਡਾਕਟਯ ਜ਼ਫਨਾਂ ਨਾਗਾ ਚਕ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। 



ਘਯ ਯਿ ਫ਼ਨ ’ਤ ਗਿੱਰ ਸਯ ਸੀ ਸ। ਭਨ ੂਯਾ ਖੁਸ਼ ਸ। 
 ਡੀ ਭ ਜਫੀਯ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਕਾਂਤਵਾ ’ਚ ਯਜ਼ਸਣ ਵਾਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅਿੱਜ 8 ਦ ਕ ਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਆ ਜਾਣ 

ਕਾਯਨ ਸੁਣ ਫਾਕੀ ਯਜ਼ਸ ਗ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਇਿੱਕ ਵਾਯ ਜ਼ਫ਼ਯ ਟਟ ਕਯਵਾ ਜਾਣਗ ਤ ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜ਼ੰਡ ਦ 
ਫਾਸਯ ਫਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾ ’ਚ ਯਜ਼ਸੰਦ ਜ਼ਦਨਾਂ ਰਈ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ 21 ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਕੁਿੱ ਰ ਭਾਂ ੂਯਾ ਸਣ ’ਤ ਉਸ ਆਣ 
ਜ਼ਯਵਾਯਾਂ ’ਚ ਘੁਰ ਜ਼ਭਰ ਕਣਗ। 
ਭਕ ’ਤ ਭਜੁਦ ਤਜ਼ਸੀਰਦਾਯ ਚਤਨ ਫੰਗੜ ਅਤ  ਭ  ਕਾਠਗੜਹ ਡਾ. ਗੁਜ਼ਯੰਦਯਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਕਾਂਤਵਾ 

ਕੇਂਦਯ ’ਚ ਯਜ਼ਸ ਯਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰ ਨਸੀਨ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਸੀ। 
ਫ਼ਟ ਕਸ਼ਨ:  ਡੀ ਭ ਜਫੀਯ ਜ਼ੰਘ ਇਕਾਂਤਵਾ ਕਨਦਯ ਯਰ ਭਾਜਯਾ ’ਚ ਯਜ਼ਸਣ ਵਾਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਚਾਰ 

ੁਿੱ ਛਦ ਸ। 
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ਉੱ ਭੰਡਰ ਭਜ਼ਜਟ੍ਟ ਵਿੱਰੋਂ ਅਜਜ਼ਤ ਜ਼ੰਘ ਭ ੍ਕਾ ਟ੍ਡਯਿ ਨੰੂ ਕਾਯਨ ਦਿੱ  ਨ ਜ਼ਟ 
ਨਵਾਂਸ਼ਜ਼ਸਯ, 8 ਭਈ- 
ਉੱ ਭੰਡਰ ਭਜ਼ਜਟ੍ਟ ਨਵਾਂਸ਼ਜ਼ਸਯ ਜਗਦੀਸ਼ ਜ਼ੰਘ ਜਸਰ ਨੇ ਭ. ਅਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਭ ੍ਕਾਸ਼ 
ਟ੍ਡਯਿ ਕੰਨੀ ਨਵਾਂਸ਼ਜ਼ਸਯ ਨੰੂ ਕਾਯਨ ਦਿੱ  ਨ ਜ਼ਟ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਆਣਾ ਿੱਸ਼ਟੀਕਯਨ ਦਣ 
ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸ ਅਤ ਿੱਸ਼ਟੀਕਯਨ ਨਾ ਦਣ ਦੀ ੂਯਤ ’ਚ ‘ਦੀ ੀਡਜ਼ਭਕ ਜ਼ਡਿੀਿ 
ਕਟ 1897’ ਤਜ਼ਸਤ ਫਣਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ’ਚ ਜ਼ਰਆਉਣ ਰਈ ਆਜ਼ਖਆ ਸ। 
 ਉੱ ਭੰਡਰ ਭਜ਼ਜਟ੍ਟ ਅਨੁਾਯ ਉਕਤ ਫ਼ਯਭ ਜ਼ੈਰਾਫ਼ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਦ ਦਫ਼ਤਯ 
ਨੰੂ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਦ ਇਿੱਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵਿੱਰੋਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਦਯੈਾਤ ’ਚ ਦਸ਼ ਰਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ੀ ਜ਼ਕ 
ਫ਼ਕਟਯੀ ਵਿੱਰੋਂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਤਜ਼ਸਤ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਾਰਣਾ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਯਸੀ। ਇ ਜ਼ਸ਼ਕਾੲਤ ਦ ਨਾਰ ਇਿੱਕ ਵੀਜ਼ਡ ਵੀ ਰਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ੀ।  ਡੀ ਅੂਭ ਜਸਰ 
ਅਨੁਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱਰਨ ਕਈ ਵੀ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ’ਚ ਜ਼ਰਆਅੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਇ ਫ਼ਯਭ ਨੰੂ 
ਆਣਾ ਜੁਾਅਫ ਦਣ ਰਈ  ਆਜ਼ਖਆ  ਜ਼ਗਆ ਸ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜੁਆਫ ਨੰੂ ਜ਼ਵਚਾਯਦ ਸ 
ਅਗਰੀ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ’ਚ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵਗੀ।  
 
   
 


