
I/25050/2020 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਅਪਯ ਠਾਨਏਟ 
ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 1 
 
----ਸਟਰ ਯੇਟਯੇਂਟ ਅਤੇ ਢਾਜ਼ਫਆਂ ਤੇ  ਐਾਣਾਂ ਫਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਦਤਾਨੇ ਅਤੇ ਭ ੰ ਸ ਤੇ ਭਾਏ 
ਜਯੂਯ ਾ 
----ਐਾਣ ੀਣ ਵਾਰੀਆਂ ਵਤੂਆਂ ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਾਂ ਢੱਏ ਏੇ ਯੱਐ 
---- ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਨਾ ਏਯਨ ਵਾਜ਼ਰਆਂ ਤੇ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸੈ ਏਾਯਵਾਈ 
 
ਠਾਨਏਟ: 15 ਭਈ 2020 (        ) ਰਏ ਜ਼ਸੱਤ ਅਤੇ ਭਜੂਦਾ ਸਾਰਾਤਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭਾਭਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਤੱਤਯਤਾ ਤੇ ੰਬੀਯਤਾ ਨੰੂ ਭ ੱ ਐ 
ਯੱਐਦੇ ਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਏਟ ਜ਼ਵੱਚ ਐਾਣ ੀਣ ਵਾਰੀਆਂ ਵਤੂਆਂ ਦਾ ਏਾਯਫਾਯ ਏਯਨ ਵਾਰੀਆਂ ਇਏਾਈਆਂ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਭੈਜ਼ਜਟਰੇਟ ਠਾਨਏਟ .  ਯਰੀਤ ਜ਼ੰ ਐਜ਼ਸਯਾ ਆਈ.  .. ਵੱਰੋਂ ਸਭ ਡਜ਼ਰਵਯੀ ਏਯਨ ਦੇ ਆਦੇ ਜ਼ਦੱਤੇ  ਸਨ , ਐਾਣਾਂ 
ਫਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਦਤਾਨੇ ਅਤੇ ਭ ੰ ਸ ਤੇ ਭਾਏ ਜਯੂਯ ਾ ਅਤੇ ਐਾਣਾ ਫਣਾਉਂਦੇ ਜ਼ਯ ਨੰੂ 
ਚੰੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਏੇ ਏੜੇ ਨਾਰ ਢੱਜ਼ਏਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਟਾਵਾ ਸਾਇਏ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਪੂਡ ੇਪਟੀ ਰੀ ਯਜ਼ਜੰਦਯ 
ਾਰ ਜ਼ੰ ਨੇ ਏੀਤਾ। 
ਉਨਾਂ ਸਦਾਇਤ ਜਾਯੀ ਏਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਆਣੇ ਅਦਾਯੇ ਜ਼ਵੱਚ ਾਪ ਪਾਈ ਦਾ ਐਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਐਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤੇ 
ਅਦਾਜ਼ਯਆਂ ਨੰੂ ੈਨੀਟਾਈਜ ਵੀ ਏੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਐਾਣਾ ਫਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਏਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾ ਸੱਥਾਂ ਨੰੂ ਫਾਯ ਫਾਯ 
ਾਫਨ ਨਾਰ ੂਯੇ ਤਯੀਏੇ ਅਨ ਾਯ ਚੰੀ ਤਯਾਂ 20 ੈਜ਼ਏੰਡ ਤੱਏ ਧਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ਨੰੂ ੈਨੇਟਾਈਜ ਏਯਨ ਦਾ ਰਫੰਧ ਵੀ 
ਏੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਭੱਐੀਆਂ ਭੱਛਯਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਭੱਟੀ ੱਟੇ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਵਤਾਂ ਨੰੂ ਾਪ  ਥਯੇ ਏੱੜੇ ਨਾਰ ਢੱਏ ਏੇ ਜਾਂ 
ੀੇ ਦੇ ਏੈਜ਼ਫਨ ਜ਼ਵੱਚ ਯੱਜ਼ਐਆ ਜਾਵੇ। ਾਯੇ ਵਯਏਯਾਂ ਦਾ ਭੈਡੀਏਰ ਭ ਆਇਨਾਂ ਏਯਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਜਾਨਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਯੇਚਯ 
ਚੈਏ ਏੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਅਦਾਯੇ ਜ਼ਵੱਚ ਪੂਡ ੇਪਟੀ ਰਾਈੈਂ ਜਯੂਯ ਟੰਜ਼ਆ ਸਵੇ। ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ  ਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ 
ਵਤੂਆਂ ਭ ਸੱਈਆ ਏਯਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਇਏ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਪੂਡ ੇਪਟੀ ਵੱਰੋਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਚੈਜ਼ਏੰ 
ਅਜ਼ਬਆਨ  ਯੂ ਏੀਤਾ ਜਾਵੇਾ ਅਤੇ ਉਰੰਣਾ ਏਯਨ ਵਾਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਐਰਾਪ ਪੂਡ ੇਪਟੀ ਏਟ ਅਨ ਾਯ ਐਤ ਏਾਯਵਾਈ ਏੀਤੀ 
ਜਾਵੇੀ। 
 
ਪਟ ਏੈਨ-(15 ਭਈ 1) ਜਾਣਏਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ ਸਾਇਏ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਪੂਡ ੇਪਟੀ ਰੀ ਯਜ਼ਜੰਦਯ ਾਰ ਜ਼ੰ। 
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---- ਏੂਰ ਜ਼ਰੰ ੀਰਾਂ ਨਾਰ ਆਨਰਾਈਨ ਭੀਜ਼ਟੰ ਏਯਏੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਅਪਯ ੈਏੰਡਯੀ ਅਤੇ ਉ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਅਪਯ ੈਏੰਡਯੀ 
ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਨੇ ਜ਼ਰਆ ਦਾਐਰਾ ਭ ਜ਼ਸੰਭ ਦਾ ਜਾਇਜਾ। 
-----ਵੱਧ ਦਾਐਰਾ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਅਜ਼ਧਆਏਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਰੰਾ ੱਤਯ। 
 
ਠਾਨਏਟ 15 ਭਈ  (           ) ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਜ਼ਵਬਾ ਠਾਨਏਟ ਦੇ ਜ਼ਭਸਨਤੀ ਅਜ਼ਧਆਏ ਜ਼ਜਥੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਦਾ ਏਯਨਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨਾਰ 
ਜ਼ਨਟਣ ਰਈ ਾਥ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ, ਭਾਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਭਾਜ਼ਧਅਭਾਂ ਯਾਸੀਂ  ਚੇਤ ਏਯ ਯਸੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਸੀ 
ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ੜਾਈ ਨੰੂ ਭੱਦੇਨਜਯ ਯੱਐਜ਼ਦਆਂ ਆਨਰਾਈਨ ੜਾਈ ਏਯਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਆਨਰਾਈਨ ਦਾਐਰਾ ਵੀ ਏਯ ਯਸੇ ਸਨ। ਇਸ 
ਜਾਣਏਾਯੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਅਪਯ ੈਏੰਡਯੀ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ . ਜਜੀਤ ਜ਼ੰ ਅਤੇ ਉ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਅਪਯ ੈਏੰਡਯੀ ਰੀ ਯਾਜੇਵਯ 
ਰਾਯੀਆ ਨੇ ਭੂਸ ਏੂਰ ਜ਼ਰੰ ੀਰਾਂ ਨਾਰ ਆਨਰਾਈਨ ਭੀਜ਼ਟੰ ਜ਼ਵੱਚ ਦਾਐਰਾ ਭ ਜ਼ਸੰਭ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰੈਂਦੇ ਸ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ 
ੂਯਾ ਜ਼ਵਵ ਇ ਭਏੇ ਏਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ ੈਦਾ ਸਈ ਭਸਾਭਾਯੀ ਨਾਰ ਜੂਝ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਵੱਚ ਏਯਜ਼ਪਊ ਰਾ ਸਣ ਏਯਏੇ 
ਭਨ ੱ ਐ ਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਫੰਦ ਸ ਏੇ ਯਜ਼ਸ ਜ਼ਆ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਨਾਰ ਭਨ ੱ ਐੀ ਜੀਵਨ ਫਸ ਤ ਰਬਾਜ਼ਵਤ ਸਇਆ ਸ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। ਅਜ਼ਜਸੇ ਭੇਂ ਜ਼ਵੱਚ 
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ੜਾਈ ਏਯਵਾਉਣੀ ਐੀ ਨਸੀਂ ਯ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਜ਼ਵਬਾ ਦੇ ਅਜ਼ਧਆਏਾਂ ਨੇ ਇ ਚ ਣਤੀ ਨੰੂ ਵੀਏਾਯ ਏਯਦੇ ਸ 
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਤੱਏ ਆਨ-ਰਾਈਨ ਸ ੰ ਚ  ਫਣਾਈ ਸਈ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਜ਼ਵਬਾ ਵੱਰ ਬੇਜੇ  ਜ਼ਰੇਫ ਨਾਰ ਫੱਚੇ ਜ ੜ ਏੇ ਇ ਐੀ 
ੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ੜਾਈ ਏਯ ਏਣ। ਅਜ਼ਧਆਏਾਂ ਦੇ ਇ ਰਾਾਮ ਏਾਯਜ ਜ਼ਵੱਚ ਏੂਰ ਭ ੱ ਐੀਆਂ ਵਰੋਂ ਵੀ ੂਯਾ ਾਥ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ 
ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। ਜ਼ਵਬਾ ਵਰੋਂ ਚਰਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਆਨਰਾਈਨ ਦਾਐਰਾ ਭ ਜ਼ਸੰਭ ਨੰੂ ਭਾਜ਼ਆਂ ਦਾ ਬਯਵਾਂ ਸ ੰ ਾਯਾ ਜ਼ਭਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। ਫੱਚੇ ਜ਼ਿਰਹੇ ਦੇ ਜ਼ਜ ਵੀ 
ਏੂਰ ਜ਼ਵੱਚ ਦਾਐਰਾ ਰੈਣਾ ਚਾਸ ੰ ਦੇ ਸਨ ਉਸ ਉ ਏੂਰ ਦੇ ਜ਼ਏੇ ਵੀ ਅਜ਼ਧਆਏ ਨਾਰ ਪਨ ਤੇ ੰਯਏ ਏਯਏੇ ਆਣਾ ਦਾਐਰਾ ਏਯਵਾ 
ਏਦੇ ਸਨ। ਉਭੀਦ ਸੈ ਜ਼ਏ ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਜ਼ਣਤੀ ਜ਼ਸਰਾਂ ਨਾਰੋਂ ਵਧੇੀ। ਇਦੇ ਨਾਰ ਸੀ ਜ਼ਛਰੇ ਾਰ ਨਾਰੋਂ ਵੱਧ ਦਾਐਰਾ ਏਯਨ ਵਾਰੇ 
ਅਜ਼ਧਆਏਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਵਬਾ ਵੱਰੋਂ ਰੰਾ ੱਤਯ ਦੇ ਏੇ ਨਭਾਜ਼ਨਤ ਵੀ ਏੀਤਾ ਜਾਵੇਾ। 
ਏੂਰ ਭ ੱ ਐੀਆਂ ਦੀ ਰੇਯਨਾ ਨਾਰ ਅਜ਼ਧਆਏਾਂ ਵੱਰੋਂ ਏਾਂ ਏਯਏੇ ਫੱਜ਼ਚਆ ਰਈ ਜ਼ਰੇਫ ਨਾਰ ੰਫੰਧਤ ਵੀਡੀ ਜ਼ਤਆਯ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਯਸੀਆਂ ਸਨ, ਜ ਜ਼ਏ ਫਸ ਤ ਰਾਬਏਾਯੀ ਜ਼ੱਧ ਸ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਇ ਦੇ ਇਰਾਵਾ ਅਜ਼ਧਆਏਾਂ  ਵੱਰੋਂ ਵੀਡੀ ਏਾਨਪਯੰ ਜਯੀ ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਨਾਰ 
ੱਰ-ਫਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। ਅਜ਼ਧਆਏਾਂ ਵੱਰੋਂ ਯ ਫੈਠੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਨ-ਰਾਈਨ  ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਜ਼ਵਬਾ ਵੱਰ ਏੀਤਾ 
ਨਵੇਏਰਾ ਉਯਾਰਾ ਸੈ । ਉਨਾ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਯਏਾਯੀ ਏੂਰ ਸਾਈਟੈਏ ਸ  ਸਨ ਤੇ ਅਜ਼ਧਆਏਾਂ ਵੱਰੋਂ ਵੱਐ ਵੱਐ ਆਨ-ਰਾਈਨ ਯਤਾਂ ਦੀ 
ਵਯਤੋਂ ਏਯਏੇ ੜਾਉਣਾ ਰਾਾਮ ਸੈ।ਭੀਜ਼ਟੰ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਜਰਾ ਭ.ਆਈ.  ਭ ਨੀ  ਤਾ, ਜ਼ਜਰਾ ਭੀਡੀਆ ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਫਰਏਾਯ 
ਅੱਤਯੀ, ਭੇਤ ਭੂਸ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਸਾਜਯ ਨ। 
 
ਪਟ ਏੈਨ-(15 ਭਈ 2) ਜੂਭ  ਯਾਸੀਂ ਭੀਜ਼ਟੰ ਏਯਦੇ ਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਅਪਯ ੈਏੰਡਯੀ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ . ਜਜੀਤ ਜ਼ੰ, ਉ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਅਪਯ ੈਏੰਡਯੀ ਰੀ ਯਾਜੇਵਯ ਰਾਯੀਆ ਅਤੇ ਏੂਰ ਜ਼ਰੰ ੀਰ।  
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---- ਫਯੂ ਏੂਰ ਦੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੇ ਏੀਤੀ ਅਨੋਐੀ ਜ਼ਸਰ 
 
ਠਾਨਏਟ 15 ਭਈ  (           ) ਯਏਾਯੀ ੀਨੀਅਯ ੈਏੰਡਯੀ ਏੂਰ,ਫਯੂ ਦੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਵੱਰੋਂ .. ਭਾਟਯ ਯਵੀ ਏ ਭਾਯ 
ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਜ਼ਵੱਚ ਏਯਨਾ ਜਾਯੂਏਤਾ ਅਜ਼ਬਆਨ ਦੇ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਇੱਏ ਅਨੋਐੀ ਜ਼ਸਰ ਏੀਤੀ ਸੈ ਅਤੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀ ਆਨ ਰਾਈਨ ੜਾਈ ਦੇ 
ਨਾਰ ਨਾਰ ਇ ਜਾਯ ਏਤਾ ਅਜ਼ਬਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਬਾ ਰੇ ਯਸੇ ਸਨ, ਜ਼ਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ੇਂਜ਼ਟੰ, ਭਾਏ ਫਣਾਉਂਣਾਂ, ਏਜ਼ਵਤਾ, ਬਾਸ਼ਣ, ਟਯ 
ਆਜ਼ਦ ਫਣਾ ਏੇ ਅਤੇ ਰ ਭੀਜ਼ਡਆ ਦੇ ਜ਼ਸਮ ਨਾਰ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯ ਏ ਏਯ ਯਸੇ ਸਨ। ਏੂਰ ਜ਼ਰੰ ਜ਼ਰ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਜ਼ਤਰਤਾ ਯਾਣੀ ਵੱਰੋਂ 
ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਦੀ ਰੰਾ ਏੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਇ ਯੂਚੀ ਨੰੂ ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ਜ਼ਵਬਾ ਵੱਰੋਂ ਰੰਾ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। 
ਜ਼ਜਏਯਮ ਸੈ ਜ਼ਏ ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਵੱਰੋਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੇ ਜ਼ਐਰਾਪ ਜੰ ਜ਼ਵੱਚ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯ ਏ ਏੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। 
 

ਪਟ ਏੈਨ-(15 ਭਈ 3) ਯਏਾਯੀ ੀਨੀਅਯ ੈਏੰਡਯੀ ਏੂਰ ਫਯ  ਦੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਯਥੀ ਆਨ ਰਾਈਨ ੜਾਈ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭਾਏ 
ਫਣਾਉਂਦੇ ਸ ਏਯ ਯਸੇ ਸਨ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯ ਏ 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਅਪਯ ਠਾਨਏਟ 
ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 4 
 
------ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੈਜ਼ਜਟਯੇਟ ਨੇ ਦ ਏਾਨਾਂ/ਏਾਯਫਾਯ ੰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਐਰਣ ਦਾ ਭਾਂ ਏੀਤਾ ਤਫਦੀਰ 
------ਸ ਣ ਵੇਯੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6 ਵਜੇ ਤੱਏ ਐ ੱ ਰਣੀਆਂ ਦ ਏਾਨਾਂ 
 
ਠਾਨਏਟ, 15 ਭਈ (        )- ਏਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਭੱਦੇਨਿਯ ਜ਼ਿਰੇ ਅੰਦਯ ਰਾਇਆ ਜ਼ਆ ਏਯਜ਼ਪਊ ਰਾਤਾਯ ਜਾਯੀ ਸੈ, ਯ ਏਯਜ਼ਪਊ ਜ਼ਵਚ 
ਜ਼ਢੱਰ ਏਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰਾ ਭੈਜ਼ਜਟਯੇਟ ਵੱਰੋਂ ਏ ੱ ਝ ਦ ਏਾਨਾਂ/ਏਾਯਫਾਯੀ ੰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਯਤੀਫਵਾਯ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਭੇਂ ਅਨ ਾਯ ਐਰਣ ਦੀ ਅਜ਼ਆ 
ਜ਼ਦੱਤੀ ਈ ੀ। 
ਜ਼ਿਰਾ ਭੈਜ਼ਜਟਯੇਟ ਨੇ ਸ ਏਭ ਜਾਯੀ ਏਯਜ਼ਦਆਂ ਸ ਣ ਇਨਾਂ ਦ ਏਾਨਾਂ/ਏਾਯਫਾਯੀ ੰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਂ ਜ ਜ਼ਏ ਜ਼ਸਰਾਂ ਵੇਯੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਦ ਜ਼ਸਯ 3 ਵਜ ੇਤੱਏ ਯੱਜ਼ਐਆ ਜ਼ਆ ੀ ਨੰੂ ਫਦਰਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਭਾਂ ਸ ਣ ਵੇਯੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6 ਵਜੇ ਤੱਏ ਏਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਆ ਸੈ। ਜ਼ਿਰਾ 
ਭੈÎਜ਼ਜਟਯੇਟ-ਏਭ-ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ .  ਯਰੀਤ ਜ਼ੰ ਐਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਏਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਏ ਝ ਦ ਏਾਨਾਂ ਨੰੂ ੂਚੀਫੱਧ ਭੇਂ ਭ ਤਾਫਏ 
ਐਰਣ ਦੀ ਜ਼ਢੱਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਸਈ ਸੈ ਅਤੇ ੰਜਾਫ ਯਏਾਯ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਾਯ ਇਨਾਂ ਦ ਏਾਨਾਂ/ਏਾਯਫਾਯੀ ੰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਐਰਣ ਦਾ ਭਾਂ 
ਤਫਦੀਰ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਸੈ। 
ਜ਼ਿਰਾ ਭੈਜ਼ਜਟਯੇਟ ਨੇ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਇ ਦਯਾਨ ਜ਼ਯਫ਼ ਿਯੂਯਤ ੈਣ ਤੇ ਸੀ ਯੋਂ ਫਾਸਯ ਜ਼ਨਿੱਏਜ਼ਰਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਫਾਸਯ ਆਉਣ 
ਜਾਣ ਵੇਰੇ ਭਾਏ ਅਤੇ ਭਾਜ਼ਜਏ ਦੂਯੀ ਦਾ ਐਾ ਜ਼ਐਆਰ ਯੱਜ਼ਐਆ ਜਾਵੇ। 
 
ਪਟ ਏੈਨ-(15 ਭਈ 4) ਜ਼ਿਰਾ ਭੈÎਜ਼ਜਟਯੇਟ-ਏਭ-ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ .  ਯਰੀਤ ਜ਼ੰ ਐਜ਼ਸਯਾ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ। 
 
   
 


