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ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ 1 
 
---- ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਹਯ ਜ ਅਕਤੀ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟ  ਜਭਜਰਆ 
----ਇਸ ਸਭੇਂ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਕੂਰ ਜਤੰਨ ਕਯਰਾ ਾਜੀਜਟ  ਰਕਾਂ ਦਾ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਹਸਤਾਰ ਜਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜ ਿੱ ਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਇਰਾਜ 
 
ਠਾਨਕਟ, 23 ਭਈ  2020 ---ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਸਨੀ ਾਯ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹਯ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟ  ਭਯੀਜ ਦੀ ੁਸਟੀ ਹਈ ਹ ਹੁਣ ਇਸ 
ਸਭੇਂ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਕੂਰ ਜਤੰਨ ਕਯਰਾ ਾਜੀਜਟ  ਰਕਾਂ ਦਾ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਹਸਤਾਰ ਜਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜ ਿੱ ਚ ਇਰਾਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ । ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
 
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਿੱਜ ਜ ਜ ਅਕਤੀ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟ  ਆਇਆ ਹ ਉਹ ਭੰੂਫਈ ਜ ਖ ਕੰਭ ਕਯਦਾ ਸੀ ਅਤ 
ਜਛਰ ਜਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਉਹ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਰਈ ਜਨਕਜਰਆ ਸੀ। 21 ਭਈ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ ਅਕਤੀ ਹੰੁਜਚਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਦ ਕੂਝ 
ਰਿੱ ਛਣ ਹਣ ਦੀ ਸੰਕਾ ਹਈ ਅਤ ਇਹ ਜ ਅਕਤੀ ਆਣ ਘਯ ਨਾ ਜਾ ਕ ਜਸ ਰ ਹਸਤਾਰ ਠਾਨਕਟ ਜ ਖ ਹੰੁਜਚਆ ਜਜਿੱ ਥ ਇਸ ਦਾ ਕਯਨਾ 
ਟਸਟ ਰਈ ਸੈਂਜਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਅਿੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟ  ਆਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਹੀ ਤਯਾਂ ਜਛਰ ਜਦਨਾ 
ਦਯਾਨ  ੀਯ ਾਯ ਨੰੂ 2 ਭਾਭਰ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟ  ਦ ਸਾਹਭਣ ਆ ਹਨ ਜਜਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜ ਅਕਤੀ ਜ ਦਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹ ਅਤ ਦੂਸਯਾ 
ਠਾਨਕਟ ਜਸਟੀ ਦਾ ਹੀ ਯਜਹਣ  ਾਰਾ ਹ ਅਤ ਪਾਸਟ ਪੂਡ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਦਾ ਸੀ ਰਾਿੱਕ ਡਾਊਣ ਦ ਚਰਜਦਆ ਜਛਰ ਰੰਭ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਪੂਡ 
ਦਾ ਕੰਭ ਫੰਦ ਯਿੱ ਜਖਆ ਹਇਆ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਨਾਂ ਜਤੰਨ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟ  ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਫੰਧਾਨੀ ਜ ਖ ਫਣਾ 
ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਸੈਂਟਯ ਜ ਿੱ ਚ ਆਈਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ।ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾ ਧਾਨ ਯਹੋਂ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਹ, 
ਭਾਸਕ ਾਓ ਅਤ ਸਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਤੋਂ ਫਚ ਸਕਾਂਗ। 
 
  
ਪਟ ਕਸਨ-(23 ਭਈ 1) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ । 
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---- ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ ਅਤ ਭਾਸਕ ਨਾ ਾਉਣ  ਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਗਗਾ ਜੁਯਭਾਨਾ: ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ 
---- ਘਯ ਜ ਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਤ ੰਜ ਸ ਯੁ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਹ ਸਕਦਾ 
 
ਠਾਨਕਟ, 23 ਭਈ  2020 -- ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਹੁਕਭਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ  ਾਰ ਨੰੂ ਅਤ ਭਾਸਕ ਨਾ ਾਉਣ  ਾਰ 
ਨੰੂ ਜੁਯਭਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ, ਅਗਯ ਜਕਸ ਜ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਯ ਜ ਿੱ ਚ ਕਜਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਉਹ ਜ ਅਕਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਈ  ੀ ਜੁਯਭਾਨਾ ਜਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ 
ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
  ਉਨਾਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਯਕ ਜ ਅਕਤੀ ਰਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਗਰੀਆਂ, ਹਸਤਾਰ, ਦਪਤਯ, ਭਾਯਕੀਟ ਜ ਿੱ ਚ 
ਜਾਣ ਸਭੇਂ,  ਾਹਨ ਜ ਚ ਸਪਯ ਕਯਨ ਸਭੇਂ, ਸੁਤੀ ਕੜ ਦਾ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਭਾਸਕ ਜਜਸ ਨੰੂ ਸਾਫਣ/ਜਡਟਯਜੈਂਟ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਾਂ ਧ ਕ 
ਦੁਫਾਯਾ  ਯਤੋਂ ਜ ਚ ਜਰਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ, ਾਉਣਾ ਜਯੂਯੀ ਹ ਗਾ ਜਕਯ ਭਾਸਕ ਉਰਿੱ ਫਧ ਨਹੀਂ ਹ ਤਾ ਯੁਭਾਰ, ਦੁਿੱ ਟਾ, ਯਨਾ ਆਜਦ 
ਦੀ  ਯਤੋਂ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਯ ਕਈ  ੀ ਜ ਅਕਤੀ ਕੰਭ ਕਾਜ  ਾਰੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਜਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤ ਭਾਸਕ ਨਹੀਂ 
ਜਹਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 200 ਯੁ ਜਕਯ ਕਈ ਜ ਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਦਾ ਹ ਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਯੁ ਅਤ ਘਯ ਜ ਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੀ 
ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਤ 500 ਯੁ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਹ ਸਕਦਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਭੁੜ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਸਭੂਹ ਜਨਤਾ ਦ ਸਜਹਮਗ ਨਾਰ 
ਹੀ ਕਯਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੰੂ ਜਜਿੱ ਜਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। 
 
ਪਟ ਕਸਨ-(23 ਭਈ 2) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 
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---- ਕਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜਸੰਘ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਨੇ ਸਨੀ ਾਯ ਸਾਭ ਨੰੂ ਪਸ ਫੁਿੱ ਕ ਤ ਰਾਈ  ਹ ਕ ਜਦਿੱ ਤ ਰਕਾਂ ਦ ਸ ਾਰਾਂ ਦ ਜ ਾਫ 
---- ਠਾਨਕਟ ਜਨ ਾਸੀ ਨੀਰਕੰਠ ਸਨਦਤਯਾ ਨੇ ਪਸਫੁਿੱ ਕ ਤ ਰਾਈ  ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ੁਿੱ ਜਛਆ ਰਾਿੱਕ ਡਾਊਂਣ  ਧਾਉਂਣ ਸਫੰਧੀ ਰਸ਼ਨ 
 
ਠਾਨਕਟ, 23 ਭਈ  2020 -- ਅਿੱਜ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜਸੰਘ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਸਨੀ ਾਯ ਦੀ ਸਾਭ ਨੰੂ ੰਜਾਫ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦ ਸ ਾਰਾਂ 
ਦ ਜ ਾਫ ਦਣ ਰਈ ਅਤ ਕਜ ਡ-19 ਸਫੰਧੀ ੰਜਾਫ ਦ ਭਜੂਦਾ ਸਜਥਤੀ ਤ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਪਸਫੁਿੱ ਕ ਤ ਰਕਾਂ ਨਾਰ ਯੁ ਫ ਯੂ ਹ ਅਤ 
ੰਜਾਫ ਬਯ ਦ ਰਕਾਂ  ਿੱਰੋਂ ੁਿੱ ਛ ਗ ਸ ਾਰਾਂ ਦਾ ਜ ਾਫ  ੀ ਜਦਿੱ ਤਾ । ਪਸਫੂਿੱ ਕ ਰਾਈ  ਦਯਾਨ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਨ ਾਸੀ ਨੀਰਕੰਠ ਸਨਦਤਯਾ 
 ਿੱਰੋਂ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਤੋਂ ੂਿੱ ਜਛਆ ਜਗਆ ਜਕ ਜਪਯ ਤੋਂ ਅਿੱਗ ਰਾਿੱਕ ਡਾਊਣ ਸਖਤੀ ਨਾਰ  ਧਾਇਆ ਜਾ ਗਾ । 
ਇਸ ਰਸ਼ਨ ਦ ਜ ਾਫ ਜ ਿੱ ਚ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜਸੰਘ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ  ਾਜਹਗੂਯੁ ਸਾਡ ਤ ਜਭਹਯ ਯਿੱਖ ਜਕ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਕਸ ਨਾ 
 ਿੱਧਣ ਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜਯਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱਗ ਹਯ ਰਾਿੱਕ ਡਾਊਣ  ਨਹੀਂ   ਧਾਉਂਣਾ  ਗਾ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦ ਸ ਾਰਾਂ ਦ 
ਜ ਾਫ ਦਣ ਰਈ ਤੀਸਯੀ  ਾਯ ਆਿੱ ਨ ਰਾਈਨ ਰਾਈ  ਹ  ਹਨ ਅਤ ਜਰਦੀ ਹੀ ਜਪਯ ਤੋਂ ਆਨ ਰਾਈਨ ਪਸ ਫੁਿੱ ਕ ਤ ਰਾਈ  ਹ ਕ ੰਜਾਫ ਦੀ 
ਜਨਤਾ  ਿੱਰੋਂ ੁਿੱ ਛ ਜਾਂਦ ਸ ਾਰਾਂ ਦ ਜ ਾਫ ਦਣਗ। 
 
ਪਟ ਕਸਨ-(23 ਭਈ 3) ਕਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜਸੰਘ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ  ਸਨੀ ਾਯ ਸਾਭ ਨੰੂ ਪਸ ਫੁਿੱ ਕ ਤ ਰਾਈ  ਹ ਕ ਰਕਾਂ ਦ ਸ ਾਰਾਂ 
ਦ ਜ ਾਫ ਜਦੰਦ ਹ। 
 
    


