
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਤਤ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨਨਸਰਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਦਦ ਗਰਦਬ ਲਲਕਲਹ ਨਰ ਸ 140.40 ਲਲਖ

  ਦਦ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਜਲਰਦ: ਇਸਜ.   ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਰਦ
*           ਪਸਜਲਬ ਅਨਨਸਰਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਭਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਜ਼ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਵਲਲਤ ਬਕਲਇਆ 323.91 ਲਲਖ

      ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਹ ਦਦ ਰਕਮ ਵਸਡਣ ਦਦ ਕਲਰਵਲਈ ਸ਼ਨਰਰ: ਚਦਅਰਮਮਨ
ਸਸਗਰਰਰ, 19 ਮਈ:

             ਪਸਜਲਬ ਅਨਨਸਰਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਭਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਜ਼ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਨਦ ਅਨਨਸਰਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਦਦ ਲਲੜਵਸਦ
  ਲਲਕਲਹ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਤਤ ਉਭਲਰਨ ਲਈ 140.40      ਲਲਖ ਦਦ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਹਮ  ।
      ਇਸ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਚਦਅਰਮਮਨ, ਇਸਜ.       ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਰਦ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ

           ’    ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦਰਲਨ ਸਲਰਦ ਸਸਸਲਰ ਜ਼ਵਚ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤਦਰ ਤਦ ਬਹਨਤ ਹਦ ਨਕਲਰਤਮਕ
            ਪਪਭਲਵ ਜ਼ਪਆ ਹਮ ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਬਹਨਤ ਸਲਰਦ ਲਲਕਲਹ ਦਦ ਰਨਜਗਲਰ ਖਨਸ ਗਏ ਹਨ        । ਸ਼ਪਦ ਸਰਦ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਨਲਖ
        ’      ਮਸਤਰਦ ਕਮਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਤ ਪਪਲਪਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਹ ਤਦ ਅਨਨਸਰਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਦਦ ਲਲੜਵਸਦ

             ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਹ ਨਰ ਸ ਆਪਤ ਆਪਣਲ ਰਨਜਗਲਰ ਸਥਲਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਬਕ ਟਲਈ ਅਪ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ 1404 
  ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਹ ਨਰ ਸ 140.40         ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਜਲਰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਲਤਦ ਗਈ ਹਮ     । ਉਨਲਹ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਨਦਜਰਲਹ ਨਰ ਸ ਇਹ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਸਬਸਧਤ ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਹ ਦਦ ਖਲਤਦ ਜ਼ਵਚ ਪਲਉਣ ਲਈ ਵਦ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼
             ਜਲਰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਲਤਦ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਦ ਸਰਦ ਨਦ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਇਸ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮਦ     ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦ ਇਸ

          ਜ਼ਭ ਆਨਕਸਮਮ ਇਲ ਕਬਹਨ ਤਵਲ ਡਦਰਲ ਹਤਦਦ ਣਵਲ ਲਦਕਲ ਰਵਲ ਈਦਲ ਜ਼ਸ ਆਹਮ ।
ਇਸਜ.                ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਰਦ ਨਦ ਇਹ ਵਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਵਲਤ ਆਪਣਦਆਹ ਹਲਰ

    ਸਕਦਮਲਹ ਅਧਦਨ ਵਦ ਸਲਲ 2019-20  ਦਦਰਲਨ 1235.24        ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ ਕਰਜ਼ਦ ਮਨਜਰਰ ਕਦਤਦ ਗਏ
   ਸਨ ਜ਼ਜਨਲਹ ਜ਼ਵਚਤ 911.33         ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਸਬਸਧਤ ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਹ ਨਰ ਸ ਵਸਡਦ ਜਲ ਚਨਲਕਦ ਸਨ    । ਉਨਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

  ’            ਮਲਰਚ ਮਹਦਨਦ ਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਫਮਲਣ ਕਲਰਨ ਲਲਗਦ ਲਦਕਡਲਊਨ ਤਦ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕਲਰਨ ਜ਼ਜਹੜਦ  ਕਰਜ਼ਦ
   ਵਸਡਣ ਤਤ                ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਸਨ ਹਨਣ ਜਲਦਦ ਵਸਡਦ ਜਲਣਗਦ। ਉਨਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਵਲਤ ਜਲਦਦ ਹਦ

  ਬਲਕਦ ਰਜ਼ਹਸਦਦ 323.91            ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਹ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਕਰਨ ਦਦ ਕਲਰਵਲਈ ਆਰਸਭ ਕਰ
 ਜ਼ਦਲਤਦ ਜਲਵਦਗਦ  ।

            ਚਦਅਰਮਮਨ ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਸਮਰਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਹ ਅਤਦ ਕਰਮਚਲਰਦਆਹ ਵਲਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਅਤਦ ਲਗਨ
            ਨਲਲ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਦ ਭਲਵਨਲ ਦਦ ਵਦ ਸਰਲਹਨਲ ਕਦਤਦ ਗਈ ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦ
             ਦਦਰਲਨ ਵਦ ਸਮਨਲਚਦ ਸਟਲਫ ਵਲਤ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਹ ਹਦਲਇਤਲਹ ਅਨਨਸਲਰ ਬਦਮਲਰਦ ਤਤ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਦਦ

                  ਹਲਏ ਔਖਦ ਸਮਮ ਜ਼ਵਚ ਵਦ ਕਰਲਨਲ ਯਲਜ਼ਧਆਹ ਵਲਹਗ ਕਸਮ ਕਦਤਲ ਤਦ ਆਪਣਦ ਇਲਕ ਜ਼ਦਨ ਦਦ ਤਨਖਲਹ ਵਦ ਮਨਲਖ
  ’    ਮਸਤਰਦ ਫਸਡ ਚ ਪਲਈ ਗਈ ਹਮ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਦਰ ਆਦਰਸ਼ਲਸ਼ '  ਤਰ ਸਸਗਰਰਰ,       ਸਸਨਲਮ ਤਰ ਮਰਨਕ ਜ਼ਵਖਰ ਸ਼ਰਲਬ ਦਰ ਠਰ ਜ਼ਕਆਸ਼,

 ਹਲਲਸਰਲ ਡਡਲਰਲਸ਼,       ਜ਼ਡਸਜ਼ਟਲਰਡਜ਼ ਤਰ ਬਲਟਜ਼ਲਸਗ ਪਲਲਸ਼ਟਲਸ਼ ਦਡ ਅਚਨਚਰਤ ਜਲਸ਼ਚ
*     ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਆਦਰਸ਼ਲਸ਼ ਦਡ ਇਸਨ-      ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਰ ਜ਼ਦਦਤਰ ਆਦਰਸ਼

*  ਸਟਲਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰਲਸ਼,          ਕਦਚਰ ਮਲਲ ਅਤਰ ਹਲਰ ਪਜ਼ਹਲਰਆਸ਼ ਦਡ ਕਡਤਡ ਬਲਰਡਕਡ ਨਲਲ ਜਲਸ਼ਚ
ਸਸਗਰਰਰ, 19 ਮਈ:

              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਸ਼ਸ਼ਡ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ ਦਰ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ਲਸ਼ ਅਦਜ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟਲਸ਼ ਵਦਲਲ ਕਰ
        ਤਰ ਆਬਕਲਰਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡਆਸ਼ ਤਰ ਪਸਜ਼ਲਸ ਸਮਰਤ ਸਸਗਰਰਰ,    ਸਸਨਲਮ ਅਤਰ ਮਰਨਕ ਸਬ-  ਡਵਡਜ਼ਨਲਸ਼

   ਜ਼ਵਦਚ ਸ਼ਰਲਬ ਦਰ ਠਰ ਜ਼ਕਆਸ਼,     ਅਸਗਰਰਜ਼ਡ ਸ਼ਰਲਬ ਦਰ ਹਲਲਸਰਲ ਡਡਲਰਲਸ਼,    ਜ਼ਡਸਜ਼ਟਲਰਡਜ਼ ਅਤਰ ਬਲਟਜ਼ਲਸਗ ਪਲਲਸ਼ਟਲਸ਼
    ਦਲ ਅਚਨਚਰਤ ਜ਼ਨਰਡਖਣ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ       । ਇਸ ਕਲਰਵਲਈ ਦਦਰਲਨ ਸਬਸਧਤ ਸਥਲਨਲਸ਼ '    ਤਰ ਦਸਤਲਵਰਜ਼ਲਸ਼ ਤਰ

       ਸਟਲਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰਲਸ਼ ਦਡ ਪੜਤਲਲ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਉਪਲਬਧ ਸਟਲਕ, ਇਸਦਰਲਜਲਸ਼,    ਕਦਚਰ ਮਲਲ ਅਤਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-
19             ਸਬਸਧਡ ਹਦਲਇਤਲਸ਼ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਜ਼ਹਦਤ ਪਸ਼ਬਸਧਕਲਸ਼ ਤਰ ਅਮਲਰ ਵਦਲਲ ਅਪਣਲਈਆਸ਼ ਜਲ ਰਹਡਆਸ਼

     ਸਲਵਧਲਨਡਆਸ਼ ਦਲ ਵਡ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ          । ਸਮਰਹ ਟਡਮਲਸ਼ ਦਡ ਅਗਵਲਈ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਉਪ ਮਸਡਲ
              ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟਲਸ਼ ਨਰ ਸਬਸਧਤ ਠਰਕਰਦਲਰਲਸ਼ ਤਰ ਮਲਲਕਲਸ਼ ਨਰ ਸ ਸਰਕਲਰ ਦਡਆਸ਼ ਹਦਲਇਤਲਸ਼ ਦਡ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ

       ਕਰਨ ਦਰ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਦਦਤਰ। ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਸਥਲਨਲਸ਼ '   ਤਰ ਲਦਗਰ ਸਡ.ਸਡ.ਟਡ.      ਵਡ ਕਮਮਜ਼ਰਆਸ਼ ਦਡ ਕਲਰਜ ਪਸ਼ਣਲਲਡ
     ਦਡ ਵਡ ਜਲਸ਼ਚ ਕਡਤਡ ਗਈ ।

    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਦਰ ਆਦਰਸ਼ਲਸ਼ '  ਤਰ ਐਸ.ਡਡ.        ਐਮ ਸਸਗਰਰਰ ਬਬਨਦਡਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਡਆ ਦਡ ਅਗਵਲਈ
    ਹਰਠਲਡ ਟਡਮ ਨਰ ਸਲਹਡਆਸ਼ ਰਲਡ,       ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਬਲਈਪਲਸ ਰਲਡ ਅਤਰ ਉਭਲਵਲਲ ਰਲਡ '     ਤਰ ਸਜ਼ਥਤ ਸ਼ਰਲਬ ਦਰ

ਠਰ ਜ਼ਕਆਸ਼,         ਹਲਲਸਰਲਰਲਸ਼ ਅਤਰ ਬਲਟਜ਼ਲਸਗ ਪਲਲਸ਼ਟ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਰ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ    । ਇਸ ਦਦਰਲਨ
ਐਸ.ਡਡ.              ਐਮ ਸਸਨਲਮ ਸ਼ਸ਼ਡਮਤਡ ਮਨਜਡਤ ਕਦਰ ਨਰ ਤਜ਼ਹਸਡਲਦਲਰ ਕਸਲਦਡਪ ਜ਼ਸਸਘ ਤਰ ਹਲਰ ਟਡਮ ਸਮਰਤ

           ਛਲਜਲਡ ਜ਼ਵਦਚ ਸਜ਼ਥਤ ਜ਼ਡਸਜ਼ਟਲਰਡ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਡਤਲ ਅਤਰ ਸਟਲਕ ਸਮਰਤ ਹਲਰ ਵਦਖ-    ਵਦਖ ਮਲਪਦਸਡਲਸ਼ ਦਰ
 ਆਧਲਰ '   ਤਰ ਜ਼ਨਰਡਖਣ ਕਡਤਲ             । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਤਜ਼ਹਸਡਲਦਲਰ ਮਰਨਕ ਸਸਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਦਲਲ ਵਡ ਜਲਸ਼ਚ ਦਰ
 ਆਦਰਸ਼ਲਸ਼ '            ਤਰ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਲਆਸ਼ਦਡ ਗਈ ਅਤਰ ਜ਼ਡਸਜ਼ਟਲਰਡ ਦਡ ਜਲਸ਼ਚ ਕਡਤਡ ਗਈ।

               ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਹਲਇਕ ਆਬਕਲਰਡ ਤਰ ਕਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਚਸਦਰ ਮਜ਼ਹਤਲ ਨਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਦਰ
               ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ਲਸ਼ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਕਰਜ਼ਦਆਸ਼ ਆਬਕਲਰਡ ਤਰ ਕਰ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਡਆਸ਼ ਵਦਖ ਵਦਖ ਟਡਮਲਸ਼ ਨਰ ਮਮਜ਼ਰਜ

ਪਮਲਸਲਸ਼,        ਰਲਈਸ ਸ਼ਮਲਰਲਸ਼ ਤਰ ਕਲਲਡ ਸਟਲਰਲਸ਼ ਆਜ਼ਦ ਥਲਵਲਸ਼ '        ਤਰ ਅਚਨਚਰਤ ਛਲਪਲਮਲਰਡ ਕਡਤਡ ਤਲਸ਼ ਜਲ ਗਮਰ
               ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਅਨਸਰ ਨਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਜਲਸ਼ ਅਜ਼ਜਹਰ ਹਡ ਜ਼ਕਸਰ ਹਲਰ ਨਸ਼ਡਲਰ ਪਦਲਰਥ ਦਲ ਲਸਕਵਲਸ਼ ਭਸਡਲਰ ਨਲ

 ਕਰ ਸਕਣ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਪਲਨ,  ਪਲਨ ਮਸਲਲਲ, ਬਬਲਗਮ,       ਜ਼ਚਊਗਮ ਅਤਤ ਤਸਬਲਕਰ ਪਦਲਰਥ ਦਦ ਵਰਤਤ ਉਪਰਸਤ

      ਪਬਜ਼ਲਕ ਥਲਵਲਵ ਤਤ ਥਥਥਕਣ ਤਤ ਲਥਗਦ ਪਲਬਸਦਦ
ਸਸਗਰਰਰ,19 ਮਈ:

  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ '           ਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਸ਼ਟਦ
    ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ          ਪਟਸ਼ਲਸਨ ਵਥਲਤ ਲਏ ਜਲ ਰਹਤ ਫਫਸਜ਼ਲਆਵ ਦਤ ਤਜ਼ਹਤ

  ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਅਸਦਰ ਪਲਨ,  ਪਲਨ ਮਸਲਲਲ, ਜ਼ਚਊਗਮ, ਬਬਲਗਮ,     ਚਥਬਣ ਵਲਲਲ ਤਸਬਲਕਰ ਅਤਤ ਜ਼ਰਦਲ
        ਆਜ਼ਦ ਪਦਲਰਥਲਵ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਉਪਰਸਤ ਪਬਜ਼ਲਕ ਥਲਵਲਵ ਤਤ      ਥਥਥਕਣ ਤਤ ਪਲਬਸਦਦ ਲਗਲ
  ਜ਼ਦਥਤਦ ਗਈ ਹਫ।

       ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਵ ਹਲਇਆਵ ਪਦ ਸਦ ਐਸ,     ਵਧਦਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਸ਼ਟਦ
         ਰਲਜਤਸ਼ ਜ਼ਤਟਪਲਠਦ ਨਤ ਦਥਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਟਸ਼ਲਸਨ ਵਥਲਤ ਇਹ ਹਥਕਮ      ਲਲਕ ਜ਼ਹਥਤ ਨਰ ਸ ਜ਼ਧਆਨ

       ਜ਼ਵਥਚ ਰਥਖਦਤ ਹਲਏ ਨਫਸ਼ਨਲ ਜ਼ਡਜਲਸਟਰ ਮਫਨਤਜਮਮਟ ਐਕਟ 2005    ਅਤਤ ਐਪਦਡਫਜ਼ਮਕ ਕਸਟਰਲਲ
 ਐਕਟ 1897     ਦਤ ਤਜ਼ਹਤ ਜਲਰਦ ਕਦਤਤ ਹਨ।

             ਸ਼ਟਦ ਰਲਜਤਸ਼ ਜ਼ਤਟਪਲਠਦ ਨਤ ਦਥਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਵਥਲਤ ਪਰਰਤ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਜ਼ਵਥਚ ਦਜ਼ਹਸ਼ਤ
              ਫਫਲਲਈ ਹਫ ਅਤਤ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਥਲਤ ਇਸ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲਵ ਹਦ ਮਹਲਵਮਲਰਦ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ ਕਦਤਲ ਜਲ

 ਚਥਥਕਲ ਹਫ          ।ਪਟਸ਼ਲਸਨ ਦਤ ਇਹ ਜ਼ਧਆਨ ਦਤ ਜ਼ਵਥਚ ਆਇਆ ਹਫ ਜ਼ਕ ਪਲਨ,  ਪਲਨ ਮਸਲਲਲ, 
ਜ਼ਚਊਗਮ,ਬਬਲਗਮ,           ਚਥਬਣ ਵਲਲਲ ਤਸਬਲਕਰ ਅਤਤ ਜ਼ਰਦਲ ਆਜ਼ਦ ਪਦਲਰਥਲਵ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਨ

              ਉਪਰਸਤ ਪਬਜ਼ਲਕ ਥਲਵਲਵ ਤਤ ਵਲਰ ਵਲਰ ਥਥਥਕਣ ਦਤ ਨਲਲ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਦਤ ਫਫਲਣ ਦਤ
    ਆਸਲਰ ਬਹਥਤ ਵਥਧ ਜਲਵਦਤ ਹਨ          ।ਇਸ ਲਈ ਕਦਮਤਦ ਮਨਥ ਥਖਦ ਜਲਨਲਵ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਵਮਲਰਦ ਤਤ
            ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲਕਤ ਪਦਲਰਥਲਵ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਉਪਰਸਤ ਪਬਜ਼ਲਕ ਥਲਵਲਵ ਤਤ ਥਥਥਕਣ ਤਤ

             ਪਲਬਸਦਦ ਲਗਲ ਜ਼ਦਥਤਦ ਗਈ ਹਫ।ਸਟਦ ਜ਼ਤਟਪਲਠਦ ਵਥਲਤ ਇਸ ਹਥਕਮ ਨਰ ਸ ਲਲਗਰ ਕਰਵਲਉਣ ਦਦ
           ਜ਼ਜ਼ਸਮਤਵਲਰਦ ਸਦਨਦਅਰ ਕਪਤਲਨ ਪਥਜ਼ਲਸ ਸਸਗਰਰਰ ਅਤਤ ਸਮਰਹ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਫਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

   ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਥਤਦ ਹਫ।
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I/26078/2020 

 
d|so fIbQk b'e ;zgoe n|;o, ;zro{o 

e/obk, sfwbBkv{, p/r{ ;okJ/, okJ/ po/bh ns/ wjkokPNo 
d/ 300 s'A tZX Bkrfoe nkg' nkgD/ xoK bJh otkBk 

 
;zro{o, 19 wJhL 

fgSb/ e[M tfoQnK s'A fIbQ/ d/ tZy tZy Pfjoh s/ g/Av{ e;fpnK ftZu t; oj/ j'oBK 
;{fpnK d/ BkrfoeK tZb'A fIbQk gqPkPB d/ gqpzXK j/m nkg' nkgD/ xoK ftZu gosD dk 
f;bf;bk ikoh j?. fvgNh efwPBo Pqh xBfPnkw E'oh d/ fdPk fBod/PK j/m fJ; 
ekoi bJh B'vb nfXekoh ti'A skfJBks vhHn?cHU ns/ fIbQk wkb n|;o dh fBrokBh 
j/m nZi 300 s'A tX/o/ tZy tZy ;{fpnK d/ t;Bhe ibzXo, gfNnkbk s/ nzfwqs;o s'A 
o/brZvhnK okjhA nkgD/ xoK B{z gos rJ/ jB. 

fJ; pko/ ikDekoh fdzfdnK fvgNh efwPBo Pqh E'oh B/ dZf;nk fe nZi fIbQ/ s'A 
pZ;K ;w/s tZy tZy ;kXBK okjhA e/obk, sfwbBkv{, p/r{;okJ/, okJ/ po/bh ns/ 
wjkokPNo d/ Bkrfoe rJ/ jB fiBQK dh w?vheb ;eohfBzr ;w/s j'o b'VhAdh gqqfefonk 
J/E/ ;p vthIB gZXo *s/ skfJBks B'vb nfXekohnK dh w"i{drh ftZu B/go/ uVQkJh 
rJh j?. T[BQK dZf;nk fe fJ; s'A gfjbK izw{ ePwho ;w/s e[M fJZe j'o okiK d/ 
Bkrfoe ;[oZfyns xoK ftZu gos u[Ze/ jB ns/ ofi;No/PB d/ nkXko *s/ BkrfoeK dk 
nkgD/ ;{fpnK ftZu gosD dh gqfefonk ikoh j?.  
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I/26087/2020 

 
d|so fIbQk b'e ;zgoe nc;o ;zro{o 

fgSb/ 14 fdBK ftZu e'Jh eo'Bk gkfIfNt e/; BjhA nkfJnk, 800 s'A tZX ftneshnK d/ 
N?;N nkJ/ B?r/fNt 

w[Zy ;eZso gzikp Bkb thvhU ekBcozf;zr d"okB fvgNh efwPBo B/ fdZsh e'ftv-19 
gqpzXK pko/ ikDekoh 

n?;Hn?;Hgh, tXhe fvgNh efwPBo, f;tb ;oiB th j'J/ thvhU ekBcoz; ftZu Pkwb 
;zro{o, 19 wJhL  

gzikp ;oeko d/ w[Zy ;eZso tZb'A fIbQk ;zro{o ftZu e'ftv-19 ;pzXh gqPk;B ns/ 
g[fb; d/ gZXo T[Zs/ ehs/ rJ/ gqpzXK dk ikfJIk b?D bJh ehsh rJh thvhU ekBcozf;zr 
d"okB fvgNh efwPBo ;qh xBfPnkw E'oh B/ dZf;nk fe fIbQ/ ftZu eo'Bk gkfIfNt nkJ/ 
e[b 91 ftneshnK ftu'A 90 ƒ szdW;s j'D wro'A xoK ftZu G/fink ik u[Zek j? idfe 
fJZe wohI, i' fe NhHph o'r Bkb ghVs j?, dk gfjbk N?;N B?r/fNt nk u[Zek j? ns/ 
d{ik N?;N B?r/fNt nk ikD T[go zs T[; ƒ th xo G/i fdZsk ikt/rk। 

fIbQk gqpzXeh ezgb?e; fty/ fIbQk g[fb; w[yh vk ;zdhg ror, tXhe fvgNh 
efwPBo oki/P sfqgkmh, tXhe fvgNh efwPBo ofizdo f;zx pZsok, f;tb ;oiB vk 
oki e[wko, ;jkfJe efwPBo nze[o wfjzdo{ ;w/s j'o nfXekohnK ;w/s thvhU 
ekBcoz; ftZu ;qh E'oh B/ dZf;nk fe pkjob/ okiK d/ b'eK ƒ jdkfJsK nB[;ko G/iD dh 
gqfefonk ikoh j? ns/ j[D sZe tZy-tZy okiK d/ eohp 1500 Bkrfoe fJE'A ik u[Ze/ jB। 
T[BQK dZf;nk fe fgSb/ brGr d' j|fsnK s'A e'Jh gkfIfNt e/; BjhA nkfJnk ns/ G/i/ 
rJ/ 800 d/ eohp N?;N B?r/fNt nkJ/ jB। T[BQK dZf;nk fe ftd/PK ftZu'A fszB Bkrfoe 
gos u[Ze/ jB ns/ fJE/ b'V w[skpe ;oekoh fJeKstk; e/AdoK ns/ j'NbK ftZu 
fJeKstk; eoB dk T[fus gqpzX j?।  

fJ; d"okB fIbQk g[fb; w[yh vk ;zdhg ror B/ dZf;nk fe b"e vkT{B 4H0 d/ 
fdPk fBod/PK dh gkbDk ƒ :ehBh pDkfJnk ik fojk j? ns/ Pkw 7 ti/ s'A ;t/o/ 7 ti/ 
sZe eofcT{ ;pzXh nkd/P bkr{ ehs/ ik oj/ jB। T[BQK fejk fe fIbQ/ ftZu nwB ekƒB 

dh ftt;Ek ƒ ekfJw oZyD bJh :'r gqpzX ehs/ rJ/ jB। fJ; d"okB nzso okih 
BkfenK okjhA dkyb j'D tkb/ BkrfoeK dh w?vheb ;eohfBzr ;w/s j'o tZy-tZy 
wkwfbnK pko/ th ftuko tNKdok ehsk frnk। 


