
   ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ, ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
 

     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਰਸਹਦ/     ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ `   ਤਰ ਲਗਲਈ ਪਲਬਸਦਦ
 

 ਰਰਪਨਗਰ 06   ਮਈ -   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਰਟ-ਕਮ-       ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਟਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਰ ਫਫਜਦਲਰਦ
   ਜਲਬਤਲ ਸਸਘ ਧਲਰਲ 144           ਅਧਦਨ ਪਟਲਪਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਰ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਦ

ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਰਸਹਦ/       ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲ ਕਰ ਸਲੜਨ `    ਤਰ ਪਲਬਸਦਦ ਲਗਲਈ ਹਮ       । ਜਲਰਦ ਕਦਤਰ ਇਸ ਹਹਕਮ ਜ਼ਵਚ ਉਨਲਰ
   ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਲ 2020          ਦਲ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਦਲ ਸਦਜ਼ਨ ਚਅਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ      । ਇਹ ਆਮ ਦਰਖਣ ਜ਼ਵਅਚ ਆਉਦਲ

             ਹਮ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਮਲਲਕਲਰ ਵਲਤ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਪਟਥਲ ਹਲਣ ਕਰਕਰ ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਰਹਸਦ/   ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ
   ਲਗਲ ਜ਼ਦਅਤਦ ਜਲਰਦਦ ਹਮ,             ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਜਲਨਦ ਅਤਰ ਮਲਲਦ ਨਹਕਸਲਨ ਹਲਣ ਦਦ ਸਸਭਲਵਨਲ ਬਣਦ ਰਜ਼ਹਸਦਦ ਹਮ  । ਉਨਲਰ
               ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਜ਼ਵਅਚ ਪਟਦਰਸ਼ਣ ਨਲਲ ਸਲਹ ਦਦਆਰ ਜ਼ਬਮਲਰਦਆਰ ਵਦ ਹਲ ਸਕਦਦਆਰ ਹਨ।   ਇਸ ਤਤ

               ਇਲਲਵਲ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਨਲਲ ਜ਼ਮਦਨ ਲਈ ਉਪਯਲਗਦ ਜਦਵਕ ਮਲਦਲ ਨਰ ਸ ਵਦ ਨਹਕਸਲਨ ਹਹਸਦਲ ਹਮ ਅਤਰ ਜ਼ਮਦਨ
                 ਦਦ ਉਪਜਲਊ ਸ਼ਕਤਦ ਵਦ ਘਟ ਜਲਰਦਦ ਹਮ। ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਸਅਧਲ ਨਹਕਸਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਨਰ ਸ ਹਹਸਦਲ ਹਮ ਅਤਰ ਉਸ ਦਲ

  ਅਜ਼ਸਅਧਰ ਤਫਰ `      ਤਰ ਅਸਰ ਦਰਸ਼ ਦਰ ਉਤਪਲਦਨ `   ਤਰ ਪਪਦਲ ਹਮ         । ਇਸ ਦਰ ਮਅਦਰਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਵਅਚ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-
ਖਰਹਸਦ/       ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲ ਕਰ ਸਲੜਨ `     ਤਰ ਪਲਬਸਦਦ ਲਗਲਈ ਜਲਰਦਦ ਹਮ।
    ਇਹ ਹਹਕਮ 31    ਮਈ ਤਅਕ ਲਲਗਰ ਰਹਰਗਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

       ਆਰਮਮ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਮ ਹਲਣ ਵਲਲਲ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਲਈ ਸਮ-    ਪਲਈਟ ਵਵਲਲ ਆਨ -   ਲਲਇਨ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ 15   ਮਈ ਤਲ  

   ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਮ ਲਈ 83602-29659  ਅਤਲ 98783-94770    ਤਲ ਕਮਤਲ ਜਲਵਲ ਸਸਪਰਕ

 ਰਰਪਨਗਰ 06  ਮਈ -              ਆਰਮਮ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਮ ਹਲਣ ਵਲਲਲ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਲਈ ਰਲਜਗਲਰ ਜਨਰਲਸ਼ਨ ਅਤਲ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਵਭਲਗ ਪਸਜਲਬ ਵਲਲ
ਸਮ-      ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਚਲਲਏ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ      । ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਨ ਦਲ ਮਮਵਖ ਉਦਲਸ਼ ਆਰਮਮ,   ਪਮਜ਼ਲਸ ਅਤਲ ਪਪਰਲ-     ਜ਼ਮਲਟਰਮ ਫਲਰਸ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਮ ਹਲਣ

        ਵਲਲਲ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਲਖਤਮ ਅਤਲ ਜ਼ਫਜਮਕਲ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ ਦਲਣਲ ਹਪ    । ਹਮਣ ਤਵਕ         ਹਜ਼ਲਰਲ ਨਨਜਵਲਨ ਇਹਨਲਨ ਕਕਪਲਨ ਜ਼ਵਵਚਲ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ ਲਪ ਕਲ
ਵਵਖ-       ਵਵਖ ਫਲਰਸਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਮ ਹਲ ਚਮਵਕਲ ਹਨ।
                ਰਜ਼ਵਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਜਨਰਲਸ਼ਨ ਅਤਲ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ ਅਫਸਰ,      ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਜ਼ਕ

 ਸਲਲ 2020-21     ਦਮਆਨ ਭਰਤਮ ਰਪਲਮਆਨ ਜ਼ਲ         ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਨਮਲਰਮ ਕਲਰਨ ਮਮਲਤਵਮ ਹਲ ਗਈਆਨ ਸਨ,    ਹਮਣ ਇਹ ਆਸ ਕਮਤਮ
                    ਜਲ ਰਹਮ ਹਪ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਤ ਸਮਧਰਣ ਉਪਰਸਤ ਇਹ ਭਰਤਮ ਰਪਲਮਆਨ ਬਹਮਤ ਹਮ ਘਵਟ ਸਮਮ ਦਲ ਨਲ ਜ਼ਟਸ ਤਲ ਸ਼ਮਰਰ ਹਲ ਜਲਣਗਮਆਨ ਅਤਲ

         ਭਰਤਮ ਦਲ ਚਲਹਵਲਨ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਤਆਰਮ ਲਈ ਘਵਟ ਸਮਲਨ ਜ਼ਮਲਲਗਲ।

             ਉਹਨਲਨ ਅਵਗਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮਮ ਦਮ ਨਜਲਕਤ ਨਰ ਸ ਸਮਝਦਲ ਹਲਏ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਸਮ-       ਪਲਈਟ ਕਕਪਲਨ ਵਲਲ ਜ਼ਦਵਤਮ ਜਲਨਦਮ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ ਨਰ ਸ
          ਆਨ ਲਲਈਨ ਮਲਜ਼ਧਅਮ ਰਲਹਹ ਦਲਣ ਦਮ ਸ਼ਮਰਰਆਤ ਕਮਤਮ ਜਲ ਰਹਮ ਹਪ      । ਪਸਜਲਬ ਭਰ ਜ਼ਵਵਚ ਸਥਲਜ਼ਪਤ ਵਵਖ-  ਵਵਖ ਸਮ-  ਪਲਈਟ ਕਕਪਲਨ
  ਵਲਲ ਇਹ ਆਨ-   ਲਲਈਨ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ 15           ਮਈ ਤਲ ਸ਼ਮਰਰ ਕਮਤਮ ਜਲ ਰਹਮ ਹਪ ਅਤਲ ਇਹ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ 2   ਮਹਮਨਲ ਤਵਕ ਚਵਲਲਗਮ  । ਰਰਪਨਗਰ
      ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਨਲਲ ਸਸਬਸਜ਼ਧਤ ਨਨਜਵਲਨ ਨਸਗਲ ਦਲ ਸਮ-     ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਤਲ ਇਹ ਆਨ-      ਲਲਈਨ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ ਪਟਲਪਤ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਨ   । ਸਰਕਲਰ ਦਲ
    ਇਹ ਇਵਕ ਉਜ਼ਚਤ ਉਪਰਲਲਲ ਹਪ,  ਜ਼ਲ               ਜ਼ਕ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਘਰ ਬਪਠਲ ਹਮ ਇਹ ਅਜ਼ਹਮ ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਮਲ ਸਕਲਗਮ ਅਤਲ ਨਨਜਵਲਨ ਆਪਣਲ
   ਸਮਪਨਲ ਸਲਕਲਰ ਕਰ ਸਕਣਗਲ।

        ਟਟ ਲਜ਼ਨਸਗ ਸਬਸਧਮ ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਮ ਲਈ ਨਨਜਵਲਨ ਜ਼ਮਸ ਸਪਮਪਰਮਤ ਕਨਰ,       ਕਰਮਅਰ ਕਲਊਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ
ਜ਼ਬਊਰਲ,    ਰਰਪਨਗਰ ਨਲਲ 83602-29659  ਅਤਲ ਸਮ-     ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਦਲ ਜ਼ਵਪਨ ਦਡਵਲਲ,    ਨਸਗਲ ਨਲਲ 98783-94770

   ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਨ
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਰਪਨਗਰ

  ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ:           ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਦਤਕ ਜਲ ਰਹਕ ਕਲਈ ਜ਼ਦਦਕਤ

       ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਵਦਲਲ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਲ ਕਕਤਤ ਪਪਬਸਧਲਕ `    ਤਤ ਤਸਦਲਕ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ
    ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਕਕਤਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਰਰਪਨਗਰ 06   ਮਈ -    ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ ਵਦਖ-        ਵਦਖ ਥਲਈ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ
             ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਰ ਸ ਸਲਰਕਆਕ ਲਲੜਹਦਕਆਕ ਸਹਰਲਤਲਕ ਮਮਹਦਈਆ ਕਰਵਲਈਆਕ ਜਲ ਰਹਕਆਕ ਹਨ ਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਨਰ ਸ ਵਕ

        ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਕ ਜ਼ਦਦਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਦਤਕ ਜਲ ਰਹਕ      । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
           ਸ਼ਪਕਮਤਕ ਸਲਨਲਲਕ ਜ਼ਗਰਕ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਕਆਕ ਨਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ

                   ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਰਦਜ਼ਖਆ ਹਲਇਆ ਹਹ ਤਤ ਜਦਲ ਵਕ ਜ਼ਕਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਵਕ ਲਲੜ ਪਪਦਕ ਹਹ ਤਲਕ ਉਹ ਪਰਰਕ ਕਕਤਕ
 ਜਲਕਦਕ ਹਹ।

                     ਸ਼ਪਕ ਆਨਸਦਪਮਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਵਦਖ-     ਵਦਖ ਸਰਜ਼ਬਆਕ ਤਲ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ
             ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਦਲਲ ਉਨਲਲਕ ਲਈ ਕਕਤਤ ਪਪਬਸਧਲਕ ਵਲਸਤਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਕ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਕਤਕ  । ਇਦਥਤ

              ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜ਼ਵਦਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਤ ਉਨਲਲਕ ਦਤ ਇਦਥਤ ਰਜ਼ਹਣ
               ਲਈ ਬਹਮਤ ਹਕ ਵਧਕਆ ਪਪਬਸਧ ਕਕਤਤ ਹਨ। ਉਨਲਲਕ ਨਰ ਸ ਖਲਣ ਪਕਣ ਦਕਆਕ ਵਸਤਲਕ ਵਤਲਤ ਜ਼ਸਰ ਮਮਹਦਈਆ

            ਕਰਵਲਈਆਕ ਜਲਕਦਕਆਕ ਹਨ ਅਤਤ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਦਲ ਵਕ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲਕਦਲ ਹਹ,  ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਲ
          ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਕ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਕ ਜ਼ਦਦਕਤ ਨਹਹ ਆ ਰਹਕ      । ਇਨਲਲਕ ਸਲਰਤ ਪਪਬਸਧਲਕ ਲਈ  ਉਹ

       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਅਤਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦਕ ਹਹ।
                          ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਵਧਤਰਤ ਗਦਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਪਕ ਆਨਸਦਪਮਰ

            ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਤ ਬਲਹਰਲਤ ਸਰਜ਼ਬਆਕ ਤਲ ਆਏ ਜ਼ਜਹੜਤ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ,   ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਵਦਚ ਵਦਖ
     ਵਦਖ ਰਲਜ਼ਲਕ ਤਲ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਕ ਹਨ          । ਉਨਲਲਕ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਦਥਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਦਕ ਹਰ
          ਲਲੜ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਅਤਤ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਦਰ `      ਤਤ ਸਹਨਤਟਲਈਜਤਸ਼ਨ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਕ ਹਹ।

      ਉਨਲਲਕ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਕਆਕ,       ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਲਲਕਲਕ ਲਈ ਕਕਤਤ ਪਪਬਸਧਲਕ ਜ਼ਵਦਚ
    ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਤ ਹਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 

 ਸਵਵਰਵ 07    ਵਜਵ ਤਤ ਦਦਪਜ਼ਹਰ 03           ਵਜਵ ਤਤਕ ਸ਼ਰਲਬ ਦਵ ਠਵ ਜ਼ਕਆਆ ਨਰ ਸ ਖਲਲਣ ਦਦ ਹਲਵਵਗਦ ਪਪਵਲਨਗਦ -
 ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
 

 ਸਵਵਰਵ 07   ਤਤ ਸ਼ਲਮ 07        ਵਜਵ ਤਤਕ ਕਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ ਹਲਮ ਜ਼ਡਲਵਰਦ 

 

 ਰਰਪਨਗਰ  6  ਮਈ :  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਹਜ਼ਜਸਟਰਵਟ-ਕਮ-        ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਵਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਵ ਦਵ
               ਸਲਰਵ ਦਵਸਦ ਅਤਵ ਅਸਗਰਵਜ਼ਦ ਸ਼ਰਲਬ ਦਵ ਠਵਕਵ ਜਲ ਜ਼ਕ ਆਬਕਲਰਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਵ ਜ਼ਨਯਮਲਆ ਅਨਦਸਲਰ ਯਲਗ ਪਲਏ
 ਜਲਣ 7  ਮਈ 2020   ਤਤ ਸਵਵਰਵ 07    ਵਜਵ ਤਤ ਦਦਪਜ਼ਹਰ 03        ਵਜਵ ਤਤਕ ਖਲਲਣ ਦਦ ਛਲਟ ਜ਼ਦਤਤਦ ਗਈ ਹਹ।
             ਜਲਰਦ ਹਦਕਮਲਆ ਜ਼ਵਤਚ ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਤ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜ਼ਜਵਵ ਸਮਲਜ਼ਜਕ

ਦਰਰਦ,   ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ,        ਸਹਨਵਟਲਈਜ਼ਰ ਦਲ ਪਪਯਲਗ ਕਰਨਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਵ   । ਉਨਲਆ ਹਦਲਇਤ
     ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਦਰਲਨ 5         ਤਤ ਵਤਧ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਨਰ ਸ ਇਕਤਤਰ ਨਲ ਹਲਣ ਜ਼ਦਤਤਲ ਜਲਵਵ   । ਸ਼ਰਲਬ ਦਵ

        ਠਵ ਜ਼ਕਆਆ ਦਵ ਬਲਹਰ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਵ,      ਜਵਕਰ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਮਵਨਟਹਨ ਨਲ
                ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਵ ਮਵਨਟਹਨ ਕਰਨ ਦਵ ਲਈ ਵਲਸਟਦਅਰਜ਼ ਨਲ ਲਗਲਏ ਗਏ ਤਲਆ ਠਵਕਵ ਨਰ ਸ ਸਦਲ ਕਰ ਜ਼ਦਤਤਲ

ਜਲਵਵਗਲ।
            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਹਜ਼ਜਸਟਰਵਟ ਨਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆਬਕਲਰਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਤ ਜਲਰਦ ਆਦਵਸ਼ਲਆ ਅਨਦਸਲਰ ਹਰ ਠਵਕਵਦਲਰ/ਗਰਦਤਪ

          ਨਰ ਸ ਸ਼ਰਲਬ ਦਦ ਹਲਮ ਜ਼ਡਲਦਵਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਤਤਦ ਗਈ ਹਹ,   ਜਲ ਸਵਵਰਵ 07     ਵਜਵ ਤਤ ਲਹ ਕਵ ਸ਼ਲਮ
07        ਵਜਵ ਤਤਕ ਹਲਮ ਜ਼ਡਲਦਵਰਦ ਕਰ ਸਕਦਵ ਹਨ        । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਰਰਦ

            ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਲਸ ਸਹਲਇਕ ਕਰ ਅਤਵ ਆਬਕਲਰਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਤ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜਲਵਵਗਲ। ਉਨਲਆ
            ਆਬਕਲਰਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਥਵ ਲਲੜੜਦਦਆਆ ਸ਼ਰਤਲਆ ਆਪਣਵ ਪਤਧਰ `ਤਵ

  ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈਆਆ ਜਲਣ,            ਉਥਵ ਇਹ ਵਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਵ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਲਬ ਦਲ ਪਪਤਦ ਆਰਡਰ 2
     ਲਦਟਰ ਤਤ ਵਤਧ ਨਹੜ ਹਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

          ਸਸਟਜ਼ਰਅਨਟ ਫਲਰਮਲਸਸਟਸਕਲ ਇਸਡਸਆ ਪਪਈਵਵਟ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ ਨਵ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਦਸ ਮਦਦਦ ਲਈ 1500 ਸਸਨਸਟਲਈਜ਼ਰ, 5
  ਹਜ਼ਲਰ ਫਵਸ ਮਲਸਕ, 02        ਹਜ਼ਲਰ ਪਵਅਰ ਹਸਡ ਗਲਬਜ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸਪਵ

 ਰਰਪਨਗਰ 06 ਮਈ   -            ਜ਼ਸ਼ਵ ਚਰਨ ਸਸਟਜ਼ਰਅਨਟ ਫਲਰਮਲਸਸਟਸਕਲ ਇਸਡਸਆ ਪਪਈਵਵਟ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ ਨਵ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਦਸ ਮਦਦਦ
 ਲਈ 1500 ਸਸਨਸਟਲਈਜ਼ਰ, 5   ਹਜ਼ਲਰ ਫਵਸ ਮਲਸਕ, 02        ਹਜ਼ਲਰ ਪਵਅਰ ਹਸਡ ਗਲਬਜ਼ ਡਰਨਨਟ ਕਸਤਵ ਗਏ ਹਨ    । ਇਸ ਸਬਸਧਸ

                ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਸਮਤਸ ਸਲਨਲਲਸ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਲਰਲ ਸਮਲਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਵ ਮਦਦਵਨਜ਼ਰ
              ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਸਰਲਨ ਹਲਏ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਸ ਸਹਲਇਤਲ ਦਵ ਲਈ ਵਰਤਤ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਲਆਦਦਲ ਜਲਵਵਗਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
 
594   ਸਸਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 481 ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 100  ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਅਤਤ  14    ਕਤਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ
 

  ਕਕ ਕਲ ਕਤਸ 17        ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਲ ਜ਼ਵਕਚ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਲ ਦਰ ਸਸਜ਼ਖਆ 14,  ਜ਼ਰਕਵਰ 02   ਅਤਤ ਇਕਕ
  ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਦਰ ਮਮਤ 

 
 ਰਰਪਨਗਰ 06 ਮਈ  -           ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਨਤ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਕਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ
    ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜਲਲ ਦਰ ਸਸਜ਼ਖਆ 14   ਹਲ ਗਈ ਹਨ        । ਇਕਕ ਨਵਲਲ ਕਤਸ ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਡਰਲਇਵਰ ਜ਼ਨਵਲਸਰ
     ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਸਟਰ ਦਲ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਲ ਹਨ।          ਉਨਲਲਲ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਕਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਕਚ ਕਕ ਕਲ 594

     ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਲ ਦਤ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ    । ਇਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 481   ਦਰ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 100  ਦਰ ਜ਼ਰਪਲਰਟ
ਪਸਜ਼ਡਸਗ(04 ਸ਼ਰਧਲਲਰ), 14      ਕਤਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ (01 ਡਰ.ਐਮ.ਸਰ.   ਲਕ ਜ਼ਧਆਣਲ ਜ਼ਵਖਤ
ਦਲਖਲ, 01 ਐਸ.ਬਰ.ਐਸ.     ਨਗਰ ਜ਼ਵਖਤ ਅਤਤ 01 ਜਰ.ਐਨ.ਡਰ.ਐਚ.    ਅਜ਼ਮਮਰਸਤਸਰ ਜ਼ਵਖਤ ਦਲਖਲ )

 ਅਤਤ 02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਕਕਕਤ ਹਨ ।
 
                          ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ

  ਜ਼ਵਕਚ ਕਕ ਕਲ 17    ਕਤਸ ਹਲ ਚਕਕਕਤ ਹਨ,   ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਲ ਜ਼ਵਕਚਚ 14(11+3)     ਕਤਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਹਨ,
02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਚਕਕਕਤ ਹਨ ਅਤਤ 01       ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਜ਼ਜਸ ਦਰ ਮਮਤ ਹਲ ਚਕਕਕਰ ਹਨ।
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ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜਜਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 
  

ਨੰਗਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਚਜਕੰਗ ਜਾਯੀ ਯਸਗੀ, ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਰ ਜਿਰਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਿਤ ਕਾਯਵਾਈ - 
ਅਟਵਾਰ 

 

ਜਫਭਾਯੀ ਦਾ ਰਬਾਵ ਘਜਟਆ ਤਾਂ ਇ ਰਈ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਸਰਕ ਜਵਚ ਨਾ ਰਣ ਰਕ, ਯਸਜ ਜ਼ਯੂਯੀ 
  

ਨੰਗਰ  6 ਭਈ () 
ਫ ਡਵੀਜਨ ਨੰਗਰ ਦ ਡੂ ਅਤ ਸ਼ਜਸਯੀ ਿਤਯ ਜਵਚ ਵਯ 9 ਵਜ ਤ ਫਾਅਦ ਅਤ ਦੁਜਸਯ 1 ਵਜ ਤੋਂ 
ਜਸਰਾਂ ਯਟਯ ਅਨੁਾਯ ਯਟਸ਼ਨ ਵਾਈਜ ਾਯੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਿਰੀਆ ਜਾਣ।  ਾਯ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਆਣੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਦ 
ਫਾਸਯ ਆੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ  ਗਰ ਚੱਕਯ ਭਾਯਕ ਕਯਨ। ਕੰਨਟਨਭਟ ਜ਼ਨ ਦ ਯੀ ਜਵਚ ਕਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 
ਨਸੀ ਿੱੁਰਗੀ।  
 

ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟਯਟ ਨੰਗਰ . ੱਚ ੱ ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਨੰਗਰ ਦੀਆ ਭਾਯਕੀਟਾਂ ਦੀ 
ਚਜਕੰਗ ਦਯਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇਸ ਚਜਕੰਗ ਜਨਯੰਤਯ ਜਾਯੀ ਯਸਗੀ ਅਤ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਰ 
ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਜਿਰਾਫ਼ ਿਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।  
ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਸ ਇ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਸਰਕ ਜਵਚ ਨਾ ਰਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ 
ਸਾਰ ਇ ਜਫਭਾਯੀ ਦਾ ਰਬਾਵ ਘਜਟਆ ਨਸੀਂ ਸ ਇ ਰਈ ਾਨੰੂ ਾਜਯਆ ਨੰੂ ਯਸਜ ਯੱਿਣਾ ਫਸੁਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜਕਸਾ ਜਕ ਆਭ ਰਕਾ ਅਤ ਦੁਕਾਂਨਦਾਯਾ ਨੰੂ ਜਫਨਾ ਭਾਕ ਜਸਨੇ ਘਯ ਤ ਫਾਸਯ ਜਨਕਰਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਸੀ 
ਸਵਗੀ, ਜਫਨਾ ਭਾਕ ਘਯ ਤ ਫਾਸਯ ਜਨਕਰਣ ਵਾਰ ਨੰੂ 500 ਯੁ ਜੁਯਭਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੀ।  ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਵੀ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਰੋਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜਕਸਾ ਜਕ ਦੁਕਾਨ ਤ ਆਉਣ ਵਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਭਯ 50 ਾਰ ਤ ਘੱਟ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਕਵਰ ਜਵਸ਼ ਸਾਰਤਾ 
ਜਵਚ ਸੀ 50 ਾਰ ਤ ਵੱਧ ਉਭਯ ਵਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੁ ਆਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਵਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਉਕਤ 
ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤ 50 ਪੀਦੀ ਵਯਕਯਾ ਨਾਰ ਸੀ ਕੰਭ ਕਯਨਗ। ਾਯ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਕੱੜ ਦ ਫਣ 
ਭਾਕ, ਗਰਫ ਜਸਨ ਕ ਯੱਿਣਗ, ਨੇਟਾਈਜਯ ਅਤ ਸੱਥ ਧਣ ਰਈ ਾਫਣ ਦੀ ਵਯਤ ਕਯਨਗ, ਸ਼ਰ ਜਡਟ 
ਫਣਾ ਕ ਯੱਿਣਗ ਅਤ ਦੁਕਾਨਾ ਨੰੁ ਵਯ ਅਤ ਸ਼ਾਭ ਨੇਟਾਈਜ ਕਯਨਗ ਅਤ ਕਜਵਡ 19 ਫੰਧੀ ਯਕਾਯ ਦੀਆ 
ਸਦਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰਨ ਜਫੰਨ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ।  
2 

ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 
 

ਯਟਸ਼ਨ ਵਾਈਜ ਵਯ 9 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 1 ਵਜ ਤੱਕ ਯਟਯ ਅਨੁਾਯ ਿੁਰਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਕਨੁ ਗਯਗ 

 



ਗਰਾਸਕ ਆਣ ਨੇੜ ਦ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਤੋਂ ਭਾਨ ਿਯੀਦਣ ਅਤ ਦਰ ਆਉਣ 

 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ, 6 ਭਈ (    )  
ਆਭ ਰਕਾਂ ਦੀਆ ਜਯੂਯਤਾਂ  ਨੰੂ ਭੁੱ ਿ ਯਿਦ ਸ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਜੰਡਾਂ ਅਤ ਸ਼ਜਸਯਾਂ ਅਨੁਾਯ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਣ 
ਦੀ ਛਟ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸ।  
ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟਯਟ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਕਨੂ ਗਯਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਸਰਾ ਜਾਯੀ ਸ 
ਸੁਕਭਾਂ ਜਵਚ ਧ ਕਯਦ ਸ ਫ ਡਵੀਜਨ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਦ ੇੰਡੂ ਅਤ ਸ਼ਜਸਯੀ ਿਤਯ ਜਵਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਯ 
9 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 1 ਵਜ ਤੱਕ ਯਟਯ ਅਨੁਾਯ ਯਟਸ਼ਨ ਵਾਈਜ ਿੁਰਗੀਆਂ।  
 

ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭਵਾਯ ਨੰੂ ਨੇਸ਼ਨਯੀ, ਪਟ ਟਟ, ਇਰਕਟਰਜਨਕ ਅਤ ਇਰਕਟਯੀਕਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੁਰਣਗੀਆਂ। 
ਇ ਤਯਾਂ 
ਭੰਗਰਵਾਯ ਨੰੂ ਘੜੀਆ,ਂ ਭਜਨਆਯੀ, ਫਗ ਸਾਊ, ਰਾਜਟਕ ਭਾਨ ਸੈਂਡਰੂਭ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਫੁੱ ਧਵਾਯ ਨੰੂ 
ਯਡੀਭਟ, ਪਯਨੀਚਯ, ਰਭੂਨੀਅਭ, ਫਯਤਨ, ਗਰਾ ਸਾਊ, ਿਤੀਫਾੜੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵੀਯਵਾਯ ਨੰੂ ਫੂਟ 
ਸਾਊ, ਭਚੀ, ਾਇਕਰ, ੀਜਭੰਟ ਯੀਆ ਭਾਯਫਰ, ਕਯਕਯੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੱੁਰਹਣਗੀਆਂ। ਇ ਤਯਹਾਂ ੁਕੱਯਵਾਯ ਨੰੂ 
ਸਾਯਡਵਅਯ, ਆਟ, ਅਯ ਾਯਟ, ਭਕਜਨਕ ਸਯ ਜਕਭ ਦਾ( ਵਯਕਸ਼ਾ ਕਵਰ ਜਯਅਯ) ਾਈਕਰ, ਟਾਇਯ 
ੰਚਯ, ਫਰਜਡੰਗ ਅਤ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਨੰੂ ਭਨੀ ਗਯਾਭ, ਫਜਾਜੀ (ਕੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਿਤੀਫਾੜੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਅਤ ਤਵਾਯ ਨੰੂ ਭਫਾਇਰ, ਟਰਯ, ਜਰਜਟੰਗ ਰ, ਪਰਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਿੁਰਣਗੀਆਂ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਯਵਾਯ ਤੱਕ ਕਜਯਆਨਾਂ ਅਤ ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਯ 
ਤੱਕ ਭਡੀਕਰ ਟਯ, ਕਰੀਜਨਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੁਰਣਗੀਆਂ। 
ਉਨਾ ਦੱਜਆ ਜਕ ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਤਵਾਯ ਤੱਕ ਦੁੱ ਧ, ਦਸੀ, ਨੀਯ, ਦੁੱ ਧ ਡਅਯੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਵੀ ਿੱੁਰਹਣਗੀਆਂ ਜਜ 
ਦਾ ਭਾਂ ਵਯ 6 ਵਜ ਤੋਂ 9 ਵਜ ਤਕ ਸਵਗਾ। 
ਗਯਗ ਨੇ ਜਕਸਾ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਜਵਿ ਜਥਤ ਕਸ਼ਗੜਹ ਾਜਸਫ ਦ ਆ ਾ ਆਯਜੀ ਤਯ ਤ ਰੱਗੀਆਂ ਸਈਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ  ਅਤ ਪੜੀਆਂ ਿਰਣ ਤ ੂਯਨ ਾਫੰਦੀ ਸਵਗੀ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਤ ਕੀਯਤੁਯ ਾਜਸਫ ਜਵਿ ਜਜਸੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਪੜੀਆਂ ਆਯਜੀ ਤਯ ਤ ਰੱਗੀਆਂ 
ਸਈਆਂ ਨੰੂ ਿਰਣ ਤ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਾਫੰਧੀ ਸਵਗੀ।ਉਯਕਤ ਜਕਭ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਜਨਾਂ ਜਵਚ ਅਰੱਗ ਅਰੱਗ 
ਜਕਭ ਦਾ ਭਾਨ ਸ ਉਸ ਯਟਸ਼ਨ ਵਾਈਜ ਜਦੋਂ ਜਸਰ ਜਦਨ ਿੁਰਣਗੀਆਂ ਉ ਤ ਫਾਅਦ ਉਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਗਰੀ 
ਯਟਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗੀਆ,ਂ ਕਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਯਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਫਨਹ ਾਂ ਦੂਯ ਜਦਨ ਨਸੀਂ ਿੱੁਰਗੀ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਭੂਸ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਬਾਯਤ/ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਾੋਂ ਜਾਯੀ COVID-19 ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਜਫੰਨ ਾਰਣਾ 
ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਅੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ।  ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਦਾ ਟਾਪ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਆਵਗਾ 
ਅਤ ਾਯ ਕਯਭਚਾਯੀ 2 ਭੀਟਯ ਦਾ ਪਾਰਾ ਯੱਿਣਗ ਅਤ ਭਾਕ ਅਤ ਨਾਟਾਈਜਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨਗ।ਭੂਸ 



ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਆਉਣ ਵਾਰ ਗਯਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜਡਟੈਂ ਅਤ ਭਾਕ ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। ਇਦ 
ਨਾਰ ਾਯ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ (Cova Govt.of   Punjab ) ਗੂਗਰ ਰਅ ਟਯ ਤੋਂ ਡਾਉਨਰਡ 
ਕਯਕ ਯਜਜਟਯਸ਼ਨ ਕਯਵਾਉਣਗ। ਾਯ ਗਰਾਸਕ ਆਣ ਨੇੜ ਦ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਤੋਂ ਭਾਨ ਿਯੀਦਣਗ ਅਤ ਇਸ 
ਗਰਾਸਕ ਦਰ ਆਉਣ ਫੰਧੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। ਾਯ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜਡਟੈਂ ਦਾ 
ਜਧਆਰ ਯੱਿਦ ਸ ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦ ਭਸਯ ਦ ਭੀਟਯ ਦ ਪਾਰ ਤ ਗਰ ਭਾਯਕ ਫਣਾਉਣਗ। ਉਯਕਤ ਦੀ 
ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਰ ਦ ਜਿਰਾਪ ਆਈ.ੀ.ੀ. ਦੀ ਧਾਯਾ 188 ਅਤ Epidemic Discases Act 1897 ਦ 
ਤਜਸਤ  ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ਜਵਚ ਜਰਆਂਦੀ ਜਾਵਗੀ। 
3 

ਵਧੀਕ ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 
 

ਸ਼ਰੀ ਸਜ਼ਯੂ ਾਜਸਫ ਤੋਂ ਯਤ ਸ਼ਯਧਾਰੂ ਕਜਵਡ-19 ਕਅਯ ੈਂਟਯਾਂ ਜਵੱਚ ਜਭਰ ਯਸੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ੰਤੁਸ਼ਟ 

 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ, 6 ਭਈ (          ) - ਸ਼ਰੀ ਸਜ਼ਯੂ ਾਜਸਫ ਤੋਂ ਯਤ ਸ਼ਯਧਾਰੂ ਕਜਵਡ-19 ਕਅਯ ੈਂਟਯਾਂ ਜਵੱਚ 
ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ੁਯੱਜਿਅਤ ਸਨ। ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਦੀ ਟਜਸਰ ਵਾ ਰਈ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ੂਯ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਸ ਸਨ ਜਜਨਹ ਾਂ 
ਤੋਂ ਾਯ ਸ਼ਯਧਾਰੂ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੋਂ ਫਣਾ ਕਜਵਡ ਕਅਯ ੈਂਟਯਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਰਈ ਸਯ 
ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ ਜਜ ਤੋਂ ਾਯ ਸ਼ਯਧਾਰੂ ਿੁਸ਼ ਸਨ।   
ਕਜਵਡ ਕਅਯ ੈਂਟਯ ਜਵੱਚ ਯਜਸ ਯਸ ਕੁਰਵੰਤ ਜੰਘ ਭਵਾ 
ਜੰਡ ਭਵਾ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਰੋਂ ਕੀਤ ਰਫੰਧ ਫਸੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਤੰਨ ਟਾਇਭ ਿਾਣਾ, 
ਦੁੱ ਧ,ਦਸੀ, ਚਾਸ, ਅਤ ਪਯੂਟ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਕਅਯ ੈਂਟਯ ਜਵੱਚ ਨਸਾਊਣ 
ਆਜਦ ਰਈ ਫਸਤ ਸੀ ਵਜਧਆ ਫਾਥਯੂਭ ਸਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਕ ਰਕਾਯ ਦੀ ਕਈ ਤੰਗੀ ਨਸੀ ਸ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਕ ਕਅਯ ੈਂਟਯਾਂ ਜਵੱਚ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਦਾ ਿਾ ਜਿਆਰ ਯੱਜਿਆ ਜਾ ਜਯਸਾ। ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਜਆ ਕ 
ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੈਂਰ ਰ ਗ ਸਨ ਅਤ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦੀ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਫਾਯ ਦੱਜਆ 
ਜਗਆ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਕ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਰੋਂ ਇੱਥ ਫਸੁਤ ਵਧੀਆ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਸਨ ਅਤ ਜਕ ਨੰੂ ਕਈ ਭੱਜਆ 
ਨਸੀ ਸ। 
ੱ.ਡੀ.ੱਭ. ਭਡਭ ਕਨੁ ਗਯਗ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਰਸ਼ਾਨ ਾਯ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਦੀ ਟਜਸਰ ਵਾ ਜਵੱਚ ਜਦਨ ਯਾਤ 
ਰੱਜਗਆ ਸਇਆ ਸ ਅਤ ਕਜਵਡ-19 ਕਅਯ ੈਂਟਯਾਂ ਜਵੱਚ ਜਕ ਨੰੂ ਕਈ ਭੁਜਕਰ ਨਸੀ ਅਉਣ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ। 
 


