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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਿਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜ਼ਰਆਣ ਮਜਨਾ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਤ ਦਾਰ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਯੀ 

ਸਭਾਯਟ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕ ਜ਼ਯਿਾਯ ਨੰੂ 3 ਜ਼ਕਰ ਦਾਰ ਤ ਿਤੀ ਭੈਂਫਯ 15 ਜ਼ਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਿ ਯਿੀ ਿ ਿੰਡ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਭਈ (         )-ਖੁਯਾਕ ਤ ਜ਼ਸਿਰ ਸਰਾਈ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਸੰਕਟ ਦ ਚੱਰਦ ਿਯੂਯਤਭੰਦ 
ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦਾਰ-ਯਟੀ ਦਾ ਿਫੰਧ ਰਗਾਤਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਿਾ ਿ। ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਿੱਰੋਂ ਸੰਕਟ ਜ਼ਿਚ ੰਜਾਫ ਬਯ ਜ਼ਿਚ 
ਿੰਡ ਗ 10 ਰੱਖ ਪੂਡ ਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਿੁਣ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਿਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜ਼ਰਆਣ ਮਜਨਾ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਜਰ 
ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਤ ਦਾਰ ਦੀ ਭੁਪਤ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਜ਼ਜਰਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਸਰਾਈ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸ. ਰਖਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਭਾਯਟ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕ ਜ਼ਯਿਾਯਾਂ ਦ ਿਤੀ ਜੀਅ ਨੰੂ 15 ਜ਼ਕਰ ਕਣਕ 
ਅਤ ਿਤੀ ਜ਼ਯਿਾਯ 3 ਜ਼ਕਰ ਦਾਰ ਿੰਡੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਨੰੂ ਿੁਣ ਤੱਕ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਅਿਰ ਤੋਂ ਜੂਨ 
ਤੱਕ ਦਾ ਜ ਕਟਾ ਿਾਤ ਿਇਆ ਿ , ਉਸ ਅਨੁਸਾਯ ਇਕ ਰੱਖ 80 ਿਿਾਯ ਕੁਇੰਟਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਣਕ ਅਤ 9237 
ਕੁਇੰਟਰ ਦਾਰ ਿਾਤ ਿ ਚੱੁਕੀ ਿ। 

 ਜ਼ਜਰਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਾਈ ਿਯਕ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ ਅਤ 
ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਰਗਾਤਾਯ ਇਸ ਿੰਡ ਉਤ ਜ਼ਨਗਾ ਯੱਖ ਯਿੀਆਂ ਿਨ , ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਕਈ ਜ਼ਕਸ ਗਯੀਫ ਦਾ ਿੱਕ ਨਾ ਭਾਯ ਸਕ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਜਰ ਬਯ ਜ਼ਿਚ 69 ਿਿਾਯ ਕੁਇੰਟਰ ਕਣਕ ਤ 3327 ਕੁਇੰਟਰ ਦਾਰ ਦੀ ਿੰਡ ਕਯ 
ਚੁੱ ਕ ਿਾਂ, ਜ ਜ਼ਕ ਕੱੁਰ ਿੰਡ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਯਾਸ਼ਨ ਦਾ 38 ਪੀਸਦੀ ਫਣਦੀ ਿ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿੰਡ ਭਕ ਿਾਇਯਸ ਤੋਂ 
ਫਚਾਅ ਰਈ ਭੰੂਿ ਉਤ ਭਾਸਕ ਅਤ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਦਾ ੂਯਾ ਜ਼ਖਆਰ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਿਾ ਿ ਅਤ ਇਰਾਕ ਦ ਭਿਤਫਯ 
ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਿਯਗੀਆਂ ਿਯੂਯੀ ਗੱਰਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਿੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾ ਯਿੀ ਿ। 
ਜ਼ਜਰਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਨੇ ਆਸ ਿਗਟਾਈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿਪਤ ਜ਼ਿਚ ਿੰਡ ਦਾ ਸਾਯਾ ਕੰਭ ੂਯਾ ਕਯ ਜ਼ਰਆ ਜਾਿਗਾ।  

ਕਸ਼ਨ : ਜ਼ਸਿਰ ਸਰਾਈ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ ਆਣੀ ਦਖ ਯਖ ਿਠ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕਯਿਾਉਂਦ 
ਿ। 

============== 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਕਜ਼ਿਡ-19 ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਿਜਾਭਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ ਸਰੂਨਿ ਰਈ ਡਿਾਇਿਯੀ ਜਾਯੀ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਭਈ  (        )-ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਕਜ਼ਿਡ - 19 ਭਿਾਭਾਯੀ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਿਜਾਭਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
/ਿਅਯ-ਕੱਟ ਸਰੂਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ਸਿੱਛਤਾ ਫਣਾ ਯੱਖਣ ਸਫੰਧੀ ਜ਼ਿਸਥਾਯਤ ਡਿਾਇਿਯੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਿ। 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਇਕ ਫੁਰਾਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਜਾਭਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ / ਿਅਯ-ਕੱਟ ਸਰੂਨ 
ਦ ਭਾਰਕ ਨੰੂ ਇਿ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਿਿਗਾ ਜ਼ਕ ਕਈ ਿੀ ਸਟਾਪ ਭੈਂਫਯ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ ਕਿੀਡ - 19 (ਫੁਖਾਯ, ਸੱੁਕੀ ਖੰਘ, 

ਸਾਿ ਰਣ ਜ਼ਿਚ ਤਕਰੀਫ਼ ਆਜ਼ਦ) ਦ ਰੱਛਣ ਿਣ , ਨੰੂ ਕੰਭ ਉਤ ਨਾ ਫੁਰਾਇਆ ਜਾਿ ਅਤ ਉਕਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਤੁਯੰਤ 
ਡਾਕਟਯੀ ਸਰਾਿ ਰ ਕ ਘਯ ਦ ਅੰਦਯ ਯਿ। ਇਸ ਤਯਾਂ ਅਜ਼ਜਿ ਰੱਛਣ ਾ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਜ਼ਕਸ ਿੀ ਗਾਿਕ ਦਾ ਕੰਭ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿ। ਜ਼ਜਸ ਕਸ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਸ ਨੰੂ (ਜ਼ਜਿੇਂ ਭਾਤਾ-ਜ਼ਤਾ/ਗਾਯਡੀਅਨਿ) ਨਾਰ ਜ਼ਰਆਉਣਾ ਿਯੂਯੀ ਨਾ ਿਿ ਦੁਕਾਨ 
ਉਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਗਾਿਕ ਆਣ ਨਾਰ ਜ਼ਕਸ ਿਯ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਰ ਨਾ ਰ  ਕ ਆਉਣ।  ਫੁਰਾਯ ਨੇ ਅੱਗ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 
ਿਜਾਭਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਿਅਯ-ਕੱਟ ਸਰੂਨ ਦ ਭਾਰਕ ਇਿ ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਯਨਗ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ / ਸਰੂਨ ਜ਼ਿਚ 
ਫਰੜੀ ਬੀੜ ਨਾ ਿਿ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਿਾਿਾਂ ਰਣ ਸਭੇਂ ਗਿਾਿਕਾਂ ਿੱਰੋਂ ਸੰਬਿ ਿੱਦ ਤੱਕ ਭਾਸਕ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿ। ਿਜਾਭਤ ਦੀ 
ਦੁਕਾਨ/ਿਅਯ-ਕੱਟ ਸਰੂਨ ਦ ਭਾਰਕ ਅਤ ਉੱਥ ਕੰਭ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਸਟਾਫ਼ ਿੱਰੋਂ ਰਾਿਭੀ ਤਯ ਤ ਭਾਸਕ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿ। 

ਡਿਾਇਿਯੀ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਗਆ ਿ ਜ਼ਕ ਗਿਾਿਕਾਂ ਅਤ ਸਟਾਪ ਦ ਆਸੀ ਜ਼ਿਿਾਯ ਦਯਾਨ ਕਜ਼ਿਡ - 19 ਦੀ ਯਕਥਾਭ 
ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਾਯ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਿਾਯ-ਿਾਯ ਿੱਥ ਧਣਾ (ਸਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਜਾਂ ਅਰਕਿਰ ਅਧਾਯਤ 
ਿੈਂਡ ਸਨੀਟਾਈਿਯ ਨਾਰ) , ਇੱਕ ਭੀਟਯ ਦੀ ਸਯੀਯਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯੱਖਣਾ , ਯਸੀਯਟਯੀ (ਸੁਆਸ ਜ਼ਕਜ਼ਯਆ ਸਫੰਧੀ) 
ਿਾਈਜੀਨ ਦੀ ਾਰਣਾ , ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦ ਰੱਛਣਾਂ ਉਤ ਨਿਯ ਯੱਖਣਾ , ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਉਤ ਨਾ ਥੁੱ ਕਣਾ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਰਾਿਭੀ 
ਤਯ ਉਤ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ਼ਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿ ਕ ਦੁਕਾਨ ਭਾਰਕਾਂ ਿੱਰੋਂ ਗਾਿਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਡਜੀਟਰ ਬੁਗਤਾਨ ਦ ਤਯੀਜ਼ਕਆਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 
ਕਯਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿ। ਜ ਨਕਦੀ ਦਾ ਰਣ-ਦਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ  ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਯ , ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ਗਿਾਿਕ 
ਨਕਦੀ ਦ ਰਣ-ਦਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਾਂ ਅਤ ਫਾਅਦ ਆਣ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਯਨਗ।  



ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਫੰਧੀ  ਸਯਜ਼ਿਸ ਯੂਭ , ਉਡੀਕ ਿਾਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ , ਕੰਭ ਕਯਨ ਿਾਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਆਜ਼ਦ 
ਸਭਤ ਅੰਦਯੂਨੀ ਖਤਯਾਂ ਨੰੂ ਿਯ 2-3 ਘੰਟ ਅੰਦਯ ਢੱੁਕਿੀਂ ਤਯਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਯਨ ਦੀ ਸਰਾਿ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਿ। ਪਯਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 1% 
ਸਡੀਅਭ ਿਾਈਕਰਯਾਈਟ ਜਾਂ ਭਾਯਕੀਟ ਜ਼ਿੱਚ ਉਰੱਫਧ ਇਸਦ ਫਯਾਫਯ ਦ ਜ਼ਕਸ ਿਯ ਜ਼ਡਸਇਨਪਕਟੈਂਟ ਨਾਰ 
ਸਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਿ। ਪਯਨੀਚਯ ਅਤ ਅਕਸਯ ਛੂਿੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਤਿਾਂ ਅਤ ਅਤ ਚੀਿਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਮਭਤ ਤਯ ਉਤ 
ਸਾਪ / ਜ਼ਡਸਇਨਪਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿ। 

ਉਕਯਨਾਂ (ਕੈਂਚੀ ,ਉਸਤਯਾ, ਕੰਘੀ, ਸਟਾਈਜ਼ਰੰਗ ਟੂਰਿ) ਨੰੂ ਿਯ ਿਯਤੋਂ ਦ ਫਾਅਦ 1% ਸਡੀਅਭ ਿਾਈਕਰਯਾਈਟ 
ਨਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤ ਜਾਿ। ਕੰਭ ਦਯਾਨ ਿਯਤ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਕੱੜ , ਤਰੀ ਅਤ ਸਫੰਧਤ ਚੀਿਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਮਜ਼ਭਤ ਤਯ ਉਤ 
ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤ ਧਤਾ ਜਾਿ। 
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ਿਿਾਸੀ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ 28ਿੀਂ ਗੱਡੀ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਤੋਂ ਜ਼ਫਿਾਯ ਰਈ ਯਿਾਨਾ   

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਤੋਂ 897, ਫਟਾਰਾ ਅਤ ਗੁਯਦਾਸੁਯ ਤੋਂ 327 ਿਿਾਈ ਗ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੰੂ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਭਈ (         )- 

ਯਜਾਨਾ ਦੀ ਤਯਾਂ ਅੱਜ ਿੀ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਯਾਿੀਂ 1224 ਿਿਾਸੀ ਛਯਾ (ਜ਼ਫਿਾਯ) ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਿ। ਯਿਾਨਾ 
ਿਣ ਸਭੇਂ ਿਾਸੀਆਂ ਿੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦਾ ਫਿੁਤ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।  

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਿਯ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸ: ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਰੋਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ 
ਜ਼ਕ ਇਸ 28ਿੀਂ ਗੱਡੀ ਯਾਿੀਂ 897 ਿਿਾਸੀ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਤੋਂ ਅਤ 327 ਿਿਾਸੀ ਫਟਾਰਾ ਅਤ ਗੁਯਦਾਸੁਯ ਦ ਸਨ ਜ 
ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਯਿਾਨਾ ਿ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਕਡਾਊਨ ਭਕ ੰਜਾਫ ਜ਼ਿਚੋਂ ਚੱਰ ਯਿੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਯਰ 
ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਯਚਾ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਿਾ ਿ ਅਤ ਿਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਜ਼ਸਿਤ 
ਜ਼ਨਯੀਖਣ ਅਤ ਯਰ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਚ ਸਿਾਯ ਿਣ ਤੱਕ ਸਾਯਾ ਿਫੰਧ ਜ਼ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਘਯ ਜਾ ਯਿ 
ਿਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਇੰਨਾਂ ਮਤਨਾਂ ਰਈ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਅਤ ਜ਼ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ , ਜ਼ਜੰਨਾ ਦੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ ਉਿ ਸੁਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਆਣ ਘਯ ਯਤਣਗ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਯਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਜ ਇਸ ਤਯਾਂ 
ਚੱਰਦੀਆਂ ਯਜ਼ਿਣਗੀਆਂ ਤ ਜ਼ਜੰਨਾ ਿਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਿਫ ਸਾਇਟ ਉਤ ਘਯ ਜਾਣ ਰਈ ਅਰਾਈ 
ਕੀਤਾ ਿ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਪਨ ਉਤ ਸੰਦਸ਼ ਬਜ ਕ ਯਰ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਚ ਚੜਨ ਰਈ ਸੱਜ਼ਦਆ ਜਾ ਜ਼ਯਿਾ ਿ। ਇਸ ਤਯਾਂ 
ਜ਼ਕਧਯ ਬੀੜ ਨਿੀਂ ੈਂਦੀ ਅਤ ਿਯ ਕਈ ਆਣੀ ਿਾਯੀ ਨਾਰ ਆ ਕ ਯਰ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਚ ਸਿਾਯ ਿ ਜ਼ਯਿਾ ਿ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਪਯ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਾਂ ਸਾਯ ਿਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਦਾ ਜ਼ਨਯੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਿਾ ਿ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਧਯ ਿੀ ਕਜ਼ਿਡ 
19 ਤੋਂ ੀੜਤ ਨਾ ਿਿ, ਜ਼ਜਸ ਕਾਯਨ ਿਾਇਯਸ ਨੰੂ ਅੱਗ ਪਰਣ ਜ਼ਿਚ ਭਦਦ ਜ਼ਭਰ। 

ਇਸ ਭਕ  ਤਜ਼ਿਸੀਰਦਾਯ ਫੀਯਕਯਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਰੋਂ , ਸਿੀ ਜ਼ਦਨੇਸ਼ ਕੁਭਾਯ , ਸਿੀ ਅਸਕ ਕੁਭਾਯ ਕਾਨੰੂਗ , ਸਿੀ ਸੁਨੀਰ ਕੁਭਾਯ , 

ਸ: ਕੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਸ: ਯਸਨ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤ ਅਭਨਦੀ ਜ਼ਸੰਘ ਸਖੋਂ ਿੀ ਿਾਿਯ ਸਨ।  

ਕਸ਼ਨ-   

ਿਿਾਸੀ ਕਾਭ ਗੱਡੀ ਯਾਿੀਂ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਯਿਾਨਾ ਿੰੁਦ ਿ।  

========== 


