
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ 

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਦਫਤਰ ਵਲਲ ਪਪਲਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ ਅਗਲਲਰਥ ਪੜਲ ਲਈ ਅਤਲ ਮਮਕਲਬਲਲ ਦਥ ਪਪਥਜ਼ਖਆ     ਲਈ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਥ
   ਹਹ ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਲਉਸਜ਼ਲਸਗ

83602-29659           ਅਤਲ ਵਹਬ ਪਲਰਟਲ ਤਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਕਥਤਥ ਜਲ ਸਕਦਥ ਹਹ ਰਜ਼ਜਸਟਪ ਲਸ਼ਨ  

 ਰਰਪਨਗਰ 04  ਮਈ -     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,   ਰਰਪਨਗਰ ਦਲ ਸਥ.ਈ.ਓ.   ਵਧਥਕ ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
(ਜ਼ਵਕਲਸ)       ਅਮਰਦਥਪ ਜ਼ਸਸਘ ਗਮਜਰਲਲ ਨਲ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਦਥ ਮਹਲਆਮਲਰਥ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਦਠਣ ਲਈ ਸਰਬਲ ਜ਼ਵਦਚ

         ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਲ ਮਦਦਲਨਜਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,     ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਲ ਪਪਲਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ
              ਅਗਲਲਰਥ ਪੜਲਲਈ ਅਤਲ ਮਮਕਲਬਲਲ ਦਥ ਪਪਥਜ਼ਖਆ ਪਲਸ ਕਰਨ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਰਲਜਗਲਰ ਪਪਲਪਤਥ ਦਲ ਵਦਖ-   ਵਦਖ ਮਮਜ਼ਕਆਆ ਤਲ

         ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਥ ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਲਉਸਜ਼ਲਸਗ ਰਲਹਹ ਮਮਦਹਈਆਆ ਕਰਵਲਈ    ਜਲ ਰਹਥ ਹਹ    । ਉਨਲਲਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
     ਘਰ ਜ਼ਵਦਚ ਬਹਠ ਕਲ ਹਥ ਟਹਲਥਫਲਨ/        ਵਥਡਥਓ ਕਲਆਨਫਰਜ਼ਸਸਗ ਰਲਹਹ ਕਲਉਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ ਲਲਭ ਸਵਲਰਲ 9     ਵਜਲ ਤਲ ਸ਼ਲਮ ਦਲ 5 ਵਜਲ

    ਤਦਕ ਜ਼ਲਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ       । ਇਸ ਸਕਥਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਪੜਲ ਲ-  ਜ਼ਲਖਲ
ਪਪਲਰਥਥ http://www.pgrkam.com          ਪਲਰਟਲ ਤਲ ਆਨਲਲਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਪ ਲਸ਼ਨ ਘਰ ਬਹਠਲ ਹਥ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਨ

          ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ ਚਲਹਵਲਨ ਪਪਲਰਥਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,    ਰਰਪਨਗਰ ਦਲ  ਕਹਰਥਅਰ
        ਕਲਊਸਲਰ ਜ਼ਮਸ ਸਮਪਪਥਤ ਕਮਰ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਨ        । ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਵਲਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਥ ਲਹਣ ਲਈ ਮਲਬਲਇਲ

ਨਸਬਰ 83602-29659       ਤਲ ਸਲਮਵਲਰ ਤਲ ਸ਼ਨਥਵਲਰ ਤਦਕ ਸਵਲਰਲ 9     ਵਜਲ ਤਲ ਸ਼ਲਮ ਦਲ 5     ਵਜਲ ਤਦਕ ਸਸਪਰਕ ਕਥਤਲ ਜਲ
 ਸਕਦਲ ਹਹ         । ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਥ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਫਸਰ,     ਰਰਪਨਗਰ ਰਜ਼ਵਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲ
    ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ 27  ਮਈ 2020    ਤਲ ਚਦਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ       । ਇਸਦਲ ਲਲਭ ਹਮਣ ਤਦਕ ਲਦਗਭਗ 100 ਪਪਲਰਥਥਆਆ

                   ਵਲਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਅਤਲ ਬਹਮਤ ਸਲਰਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਪਪਲਰਥਥਆਆ ਨਲ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਇਸ ਉਪਰਲਲਲ ਦਥ ਪਪਸਸਸਲ ਕਥਤਥ ਜਲ ਰਹਥ
ਹਹ        । ਅਗਗ ਉਨਲਲਆ ਵਲਲ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ       ਕਲਈ ਵਥ ਅਨਪੜਲ ਪਪਲਰਥਥ ਜਲਆ ਅਠਵਹ/ਦਸਵਹ/ਬਲਰਵਹ/ਗਪਹਜਰਏਸ਼ਨ/ਪਲਸਟ

         ਗਪਹਜਰਏਸ਼ਨ ਯਲਗਤਲ ਪਲਸ ਪਪਲਰਥਥ ਇਸ ਦਲ ਲਲਭ ਲਹ ਸਕਦਲ ਹਨ। 
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਰਪਨਗਰ

              ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਵਵਖ ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਲਅਰ ਸਸਟਰਲਰ ਦਲ ਕਧਤਲ ਜ਼ਗਆ ਦਦਰਲ
-         ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਰ ਸ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਲ ਵਵਲਲ ਪਰਰਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਲ ਜਤਲਇਆ ਭਰਲਸਲ

 ਰਰਪਨਗਰ , 04  ਮਈ -           ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਧ ਅਮਰਦਧਪ ਜ਼ਸਸਘ ਗਗਜਰਲਲ ਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਅਸਦਰ ਡਧ.ਏ.   ਵਧ ਸਕਰਲ
ਨਸਗਲ,      ਰਲਧਲ ਸਗਆਮਧ ਸਜ਼ਤਸਸਗ ਘਰ ਜ਼ਪਵਪਲ ਮਲਜਰਲ,   ਗਗਰਦਗਆਰਲ ਕਤਲਗੜਧ ,     ਸਸਧਵਲ ਅਤਲ ਮੜਦਲਧ ਜ਼ਵਖਲ   ਬਣਲ

       ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਲਅਰ ਸਸਟਰਲਰ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਧਤਲ           । ਉਨਲਲਰ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਲਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰ ਪਵਧਰ ਤਲ ਮਗਹਵਈਆ
   ਕਰਵਲਈਆਰ ਜਲ ਰਹਧਆਰ              ਸਹਰਲਤਲ ਸਬਸਧਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਧਤਧ । ਉਨਲਲਰ ਮਦਕਲ ਤਲ ਤਲਇਨਲਤ ਡਲਕਟਰਧ ਸਟਲਫ

               ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰ ਇਨਲਲਰ ਸਸਟਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਦਧ ਜ਼ਸਹਤ ਸਬਸਧਧ ਵਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਧਤਧ।
              ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ 18   ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ
       ਕਕਦਰਲਰ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਜਨਲਲਰ ਜ਼ਵਚ ਕਗ ਵਲ 243      ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਰ ਨਰ ਸ ਕਗਆਰਟਲਇਨ ਕਧਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ    । ਰਲਧਲ ਸਗਆਮਧ

    ਸਜ਼ਤਸਸਗ ਜ਼ਬਆਸ ਭਰਤਗੜਲ ਜ਼ਵਖਲ 05 , ਆਈ.ਆਈ.     ਟਧ ਓਲਡ ਕਸਪਸ ਜ਼ਵਖਲ 15 , ਐਨ.ਆਰ.    ਆਈ ਸਰਲਰ ਜ਼ਕਲਲਰ
     ਅਨਸਦਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸ਼ਪਧ ਆਨਸਦਪਗਰ ਜ਼ਵਖਲ 12 ,        ਗਰਲ ਸਧਨਧਅਰ ਸਸਕਸਡਰਧ ਸਕਰਲ ਸ਼ਪਧ ਆਨਸਦਪਗਰ ਸਲਜ਼ਹਬ   ਜ਼ਵਖਲ

05 ,        ਰਲਧਲ ਸਗਆਮਧ ਸਜ਼ਤਸਸਗ ਭਵਨ ਜ਼ਪਵਪਲ ਮਲਜਰਲ ਜ਼ਵਖਲ 52,      ਗਗਰਦਗਆਰਲ ਸ਼ਪਧ ਕਤਲਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਲ 35, 
      ਜਧਜਸ਼ ਸਲਜ਼ਵਅਰ ਸਕਰਲ ਮੜਦਲਧ ਕਲਲਰ ਜ਼ਵਖਲ 51 ,       ਰਲਧਲ ਸਗਆਮਧ ਸਜ਼ਤਸਸਗ ਭਵਨ ਢਗ ਵਕਲਧ ਜ਼ਵਖਲ 38, 

ਬਧ.ਬਧ.ਐਮ.ਬਧ.ਡਧ.ਏ.ਵਧ.    ਸਕਰਲ ਨਸਗਲ ਜ਼ਵਖਲ 16  ਅਤਲ ਆਰ.ਵਧ.ਆਰ.     ਗਸਸਟ ਹਲਊਸ ਨਸਗਲ ਜ਼ਵਖਲ 14 
      ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਰ ਨਰ ਸ ਕਗਆਰਨਟਲਇਨ ਕਰ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਸ।

         ਉਨਲਲਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਦਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਦਲ ਟਸਸਟ ਕਧਤਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ    । ਉਨਲਰ ਨਲ
           ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਰ ਸ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਲਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਰਨ ਦਧ ਅਪਧਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਦਲ ਮਵਦਲਨਜ਼ਰ
                  ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਜਲ ਉਨਲਰ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਲਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਸ ਅਤਲ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਧ ਤਲ ਬਚਣ ਅਤਲ

              ਇਸ ਦਧ ਚਲਨ ਨਰ ਸ ਤਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਕਗਆਰਨਟਲਇਨ ਸਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹਣਲ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਰਰਧ ਹਸ      । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
           ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਲਲ ਸਹਰਲਤਲਰ ਪਵਖਲ ਉਨਲਰ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਕਮਧ ਨਹਹ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਵਤਧ ਜਲਵਲਗਧ,       ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਲਜ਼ਗਕ ਦਦਰ ਜ਼ਵਵਚ

    ਸਬਰ ਰਵਖਣਲ ਬਹਗਤ ਜ਼ਰਰਰਧ ਹਸ।
             ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਦਧ ਸਹਰਲਤ ਲਈ ਅਜ਼ਧਕਲਰਧਆਰ ਤਲ ਕਰਮਚਲਰਧਆਰ ਦਧਆਰ ਜ਼ਡਊਟਧਆਰ ਲਗਲਈਆਰ

           ਗਈਆਰ ਜਲ ਉਨਲਲਰ ਦਧ ਜਰਰਰਤਲਰ ਤਲ ਸਹਰਲਤਲਰ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਖ ਰਹਲ ਹਨ         । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਵਰਕਰ
                  ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਦਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਧ ਸਲਰਲ ਸ਼ਸਕਲ ਦਰਰ ਕਰ ਰਹਲ ਹਨ ਅਤਲ ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਣ ਸਬਸਧਧ
      ਸਲਵਧਲਨਧਆਰ ਜਲਣਕਲਰਧ ਦਲ ਰਹਲ ਹਨ। ਓਧਰ ਵਵਖ-           ਵਵਖ ਰਲਹਤ ਕਕਦਰਲਰ ਜ਼ਵਖਲ ਰਜ਼ਹ ਰਹਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲ

      ਕਧਤਲ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਧ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਧਤਧ ਹਸ।    
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਲਸਲਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ 13  ਹਲਈ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

  ਕਕ ਵਲ ਕਲਸ 16        ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 13,  ਜ਼ਰਕਵਰ 02    ਅਤਲ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ
     ਪਜ਼ਹਲਲਸ ਹਦ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ ਮਮਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 04  ਮਈ  -            ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ
     ਮਰਦਜਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ ਵਵਧ ਕਲ 13   ਹਲ ਗਈ ਹਹ            । ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ ਮਕਕਲਰਦ ਬਲਲਕ ਨਰਰਪਕਰ ਬਲਦਦ ਦਲ ਜ਼ਨਵਲਸਦ ਹਹ

    ਅਤਲ ਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਐਸ.ਬਦ.             ਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਵਖਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਸ ਨਰ ਸ ਸ਼ਸ਼ਦ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਵਲਜ਼ਪਸ ਲਹ ਕਲ ਆਇਆ
ਸਦ    । ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਬਦ.ਐਸ.          ਨਗਰ ਤਤ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਜ਼ਪਸ ਨਹਦ ਆਇਆ      । ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਵਕ

   ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 494      ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ    । ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਚਤ 418   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 63 ਦਦ
 ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ,  13      ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ (01  ਡਦ.ਐਮ.ਸਦ.      ਲਕ ਜ਼ਧਆਣਲ ਜ਼ਵਖਲ ਦਲਖਲ ਅਤਲ 01

ਐਸ.ਬਦ.ਐਸ.   ਨਗਰ ਜ਼ਵਖਲ )  ਅਤਲ 02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ।

              ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 16  ਕਲਸ ਹਲ
 ਚਕਵਕਲ ਹਨ,   ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਤ 13     ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਹਨ, 02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ 01  ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਜਸ

    ਦਦ ਮਮਤ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ  ।                ਉਨਲਲਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਇਸਟਰਸਟਟਟ ਨਲਜ਼ਕਆਸ ਰਲਹਦ ਜ਼ਲ ਵਦ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਲਖਲ ਹਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ
          ਉਨਲਲਸ ਨਰ ਸ ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ ਕਰ ਜ਼ਜਲਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ ਬਣਲਏ ਗਏ ਕਕ ਵਲ 18      ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ ਸਸਟਰਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ

ਹਹ          । ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 243      ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਨਰ ਸ ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ ਸਸਟਰਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਜ਼ਖਆ
 ਜ਼ਗਆ ਹਹ। 
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ।
 

         ਇਲਲਕਕ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਤਲਤ ਦਕ ਅਧਲਰ ਤਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਦਦਕਲਨਲਤ ਸਵਕਰਕ 9  ਤਤ 1   ਵਜਕ ਤਤਕ ਖਦਲਣਗਗਆਤ- ਜ਼ਡਪਟਗ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 
             ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਤ ਨਰ ਸ ਅਪਗਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮਮ ਘਰਲ ਘਰਗ ਸਪਲਲਈ ਨਰ ਸ ਉਤਸਲਜ਼ਹਤ ਕਰਨ

         ਘਰ ਤਤ ਬਲਹਰ ਆਉਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਤਕ ਦਸਤਲਨਕ ਲਲਜ਼ਮਗ ਪਲਓ,       ਸਹਨਕਟਲਈਜਰ ਦਗ ਵਰਤਤ ਅਤਕ ਆਪਸਗ ਦਰਰਗ ਦਲ
   ਹਰ ਕਲਈ ਜ਼ਖਆਲ ਰਤਖਕ

 
ਰਰਪਨਗਰ, 4  ਮਈ -            ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਗਮਤਗ ਸਲਨਲਲਗ ਜ਼ਗਰਗ ਨਕ ਨਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਕ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ

           ਦਗਆਤ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਕ ਮਤਦਕਨਜਰ ਕਦਝ ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ ਸ਼ਸ਼ਕਣਗਆਤ ਦਗਆਤ ਦਦਕਲਨਲਤ ਨਰ ਸ ਸਵਕਰਕ 9.00    ਵਜਕ ਤਤ ਸਵਕਰਕ 1.00
                 ਵਜਕ ਤਤਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਖਲਲਣ ਦਗ ਛਲਟ ਜ਼ਦਤਤਗ ਹਹ ਅਤਕ ਬਹਕਲਤ ਜ਼ਵਤਚ ਨਲਨ ਪਬਜ਼ਲਕ ਡਗਜ਼ਲਸਗ ਕਰ ਅਜ਼ਤ ਜਰਰਰਗ
  ਕਸਮ ਜ਼ਨਪਟਲਏ ਜਲਣਗਕ             । ਉਨਲਲਤ ਨਕ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਕਕਵਲ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਦਦਕਲਨਲਤ ਹਗ ਖਦਤਲ

               ਸਕਣਗਗਆਤ ਅਤਕ ਇਨਲਲਤ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਤ ਕਲਈ ਹਲਰ ਦਦਕਲਨ ਨਹਹ ਖਦਤਲਕਗਗ। ਈ ਕਲਮਰਸ ਕਸਪਨਗਆਤ ਪਜ਼ਹਲਲਤ ਤਤ ਜ਼ਮਲਗਆਤ
         ਛਲ ਟਲਤਅਨਦ ਸਲ ਰਹਗ ਕਕ ਵਲਜਰਰ ਰਗਵ ਸਤਲਤ ਦਗ ਸ ਪਲਲ ਈਕ ਰਸ ਕਣਗਗ ਆਤ ।

                            ਇਸ ਸਬਸਧਗ ਹਲਰ ਹਦਲਇਤਲਤ ਜਲਰਗ ਕਰਜ਼ਦਆਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਹਜ਼ਜਸਟਰਕਟ ਨਕ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਮ ਲਲਕ ਕਕਵਲ
 ਸਵਕਰਕ 9.00    ਵਜਕ ਤਤ ਸਵਕਰਕ 1.00            ਵਜਕ ਤਤਕ ਹਗ ਦਦਕਲਨਲਤ ਤਤ ਖਰਗਦਦਲਰਗ ਕਰ ਸਕਣਗਕ ਅਤਕ ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ

     ਸਭ ਨਰ ਸ ਘਰਲਤ ਅਸਦਰ ਜਲਣਲ ਹਲਵਕਗਲ           । ਘਰ ਤਤ ਬਲਹਰ ਆਉਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਲਲਜ਼ਮਗ ਪਲਓ ਅਤਕ ਦਸਤਲਨਕ ,  ਹਤਥ ਧਲਣ
           ਅਤਕ ਸਹਨਕਟਲਈਜਰ ਦਗ ਵਰਤਤ ਅਤਕ ਆਪਸਗ ਦਰਰਗ ਦਲ ਹਰ ਕਲਈ ਜ਼ਖਆਲ ਰਤਖਕ।

                            ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਤ ਨਰ ਸ ਅਪਗਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮਮ ਘਰਲ ਘਰਗ ਸਪਲਲਈ ਨਰ ਸ ਉਤਸਲਜ਼ਹਤ ਕਰਨ।
    ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਆਪਣਗਆਤ ਦਦਕਲਨਲਤ ਬਲਹਰ 1           ਮਗਟਰ ਦਕ ਵਕਫਕ ਤਕ ਸਰਕਲ ਲਗਲਉਣਗਕ ਤਲਤ ਜ਼ਲ ਗਸ਼ਲਹਕਲਤ ਜ਼ਵਚ

     ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਗ ਬਣਲਈ ਰਤਖਗ ਜਲ ਸਕਕ           । ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਇਹ ਵਗ ਯਕਗਨਗ ਬਣਲਉਣਗਕ ਜ਼ਕ ਗਸ਼ਲਹਕ ਨਕ ਮਲਸਕ ਲਲਜ਼ਮਗ
              ਪਲਇਆ ਹਲਵਕ।ਹਰਕਕ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਹਹਡ ਸਲਇਨਕਟਲਇਜਰ ਰਤਖਕਗਲ ਤਲਤ ਜ਼ਲ ਦਦਕਲਨ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਹਰ ਗਸ਼ਲਹਕ ਤਕ

                  ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਇਸ ਨਲਲ ਹਤਥ ਸਲਫ ਕਰ ਸਕਕ। ਕਲਈ ਵਗ ਗਸ਼ਲਹਕ ਦਦਕਲਨ ਜ਼ਵਚ ਰਤਖਗ ਜ਼ਕਸਕ ਵਸਤ ਜਲਤ ਹਲਰ ਚਗਜ ਨਰ ਸ
            ਛਰਹਕ ਨਲ।ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਗਸ਼ਲਹਕ ਨਰ ਸ ਜ਼ਡਜਜ਼ਟਲ ਤਰਗਕਕ ਨਲਲ ਭਦਗਤਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਲਜ਼ਹਤ ਕਰਕ।ਨਗਦਗ ਦਕ

     ਭਦਗਤਲਨ ਬਲਅਦ ਗਸ਼ਲਹਕ ਅਤਕ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਦਲਨਤ
                  ਹਤਥ ਅਲਕਲਹਲ ਵਲਲਕ ਸਹਨਕਟਲਈਜਰ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਰਨ। ਗਸ਼ਲਹਕ ਘਰ ਤਤ ਕਪੜਕ ਦਕ ਬਹਗ ਲਹ ਕਕ ਜਲਣ ਅਤਕ ਇਸਨਲਲਤ ਨਰ ਸ

                 ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਚ ਸਲਬਣ ਸਲਡਕ ਤਕ ਗਰਮ ਪਲਣਗ ਨਲਲ ਧਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਵਕ। ਇਸਨਲਲਤ ਹਦਕਮਲਤ ਦਗ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਤਕ ਸਖ਼ਤ
  ਕਲਰਵਲਈ ਕਗਤਗ ਜਲਵਕਗਗ।
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 ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ,ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ 

ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਨਾਰ ਜ਼ਨਿੱਜਠਣ ਦ ਰਈ ਸਾਯ ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ - ਸੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. 
ਜ਼ਿਰਹ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 50 ਪੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿ ਖਯੀਦ 

ਸ.ਡੀ.ਭ. ਦਪਤਯ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ ਜ਼ਵਖ ਿੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਗਿੱਰਫਾਤ 

ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ , 04 ਭਈ (   ) 
      ੰਜਾਫ ਜ਼ਵਧਾਨ ਸਬਾ ਸੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦ ਨਾਂਰ ਜ਼ਨਿੱਜਠਣ ਦ ਰਈ 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼੍ਾਸ਼੍ਨ ਵਿੱਰੋਂ ਸਾਯ ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ ਕੀਤ ਗ ਿਨ। ਜ਼ਜਰਹ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਸਵਰ ਿਸਤਾਰ ਯੂਨਗਯ ਅਤ ਨੰਗਰ 
ਜ਼ਵਖ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਆਈਸਰਸ਼੍ਨ ਵਾਯਡ ਫਣਾ ਗ ਿਨ ਅਤ ਇਸ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਫਣਾ ਗ ਕੁਆਯਨਟਾਇਨ ਸੈਂਟਯਾਂ 
ਜ਼ਵਿੱਚ ਿਯ ਇਿੱਕ ਸਿੂਰਤ ਭੁਿਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ਿ। ਉਿ ਅਿੱਜ ਸ.ਡੀ.ਭ. ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ ਜ਼ਵਖ 
ਿੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯ ਯਿ ਸਨ। ਇਸ ਭਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਸ.ਡੀ.ਭ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ ਭਡਭ 
ਕੰਨੂ ਗਯਗ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਤਯ ਤ ਭਜੂਦ ਸਨ।   ਜ਼ਵਧਾਨ ਸਬਾ ਸੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ਕੰਭ ਵੀ ਸਚਾਯੂ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਰ ਜ਼ਯਿਾ ਿ। ਜ਼ਿਰਹ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 50 ਪੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਯੀਦ ਕਯ ਰਈ ਗਈ ਿ ਅਤ ਖਯੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਜ਼ਵਚੋਂ 75 ਪੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ 
ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਵੇਂ ਸਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤ ਖਯੀਦ ਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 
ਉਸ ਦਾ ੂਯਾ ਨੰੂ ਸਜ਼ਿਮਗ ਜ਼ਭਜ਼ਰਆ ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਸ਼੍ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਸਫੰਧੀ ਸਾਯ ਰਫੰਧ 
ਭੁਕੰਭਰ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਵੀ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਸਫੰਧੀ ਰਾਗੂ ਕੀਤ ਗ ਕਈ ਤਯਹਾਂ ਦ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਅਣਾ 
ਗ ਿਨ। 
        ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੁਆਯਨਟਾਇਨ ਸੈਂਟਯ ਸਭਤ ਆਈਸਰਸ਼੍ਨ ਵਾਯਡ ਅਤ ਿਯ ਸਾਯ 
ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ ਿਨ, ਜਕਯ ਆਉਣ ਵਾਰ ਸਭੇਂ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਿਯ ਰੜ ੈਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਸ.ਜੀ.ੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ 
ਆਣੀਆਂ ਸਯਾਂਵਾਂ ਦਣ ਸਫੰਧੀ ਸਜ਼ਿਭਤੀ ਜਤਾਈ ਿ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਾਂ ਵੀ ਸ.ਜੀ.ੀ.ਸੀ. ਵਿੱਰੋਂ ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਯਿੀ ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਦੜ ਸਾਜ਼ਿਫ ਸਫੰਧੀ ਸ਼੍ਯਧਾਰੂਆਂ ਤ ਯਾਜਜ਼ਨਤੀ ਕਯਨਾ 
ਭੰਦਬਾਗੀ ਗਿੱਰ ਿ। ਇਿ ਸਾਯ ਸ਼੍ਯਾਧਾਰੂ ਸਾਡ ਆਣ ਿਨ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਭੁਸ਼੍ਜ਼ਕਰ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕਿੱ ਢਣਾ ਸਾਡਾ 
ਆਣਾ ਪਯਿ ਫਣਦਾ ਿ। 
ਇਸ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ.ਡੀ.ਭ. ਸਭਤ ਸਭੂਿ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਦ ਿ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਦ 
ਭਿੱ ਦਨਜਯ ਸਾਯ ਆਣਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱਖਣ ਅਤ ਭਾਸਕ , ਸਨੀਟਾਈਿਯ ਦੀ ਵਯਤ ਅਤ ਸ਼੍ਸ਼੍ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨੰੂ 
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ। 
      ਇਸ ਭਕ ਿਯਨਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਮਜਨਾ ਕਭਟੀ ਦ ਚਅਯਭਨ ਯਾਭਸ਼੍ ਚੰਦਯ ਦਸਗਯਾਈ, ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ 
ਦ ਚਅਯਭਨ ਿਯਫੰਸ ਰਾਰ ਭਜ਼ਿੰਦਰੀ ,  ਡਾਇਯਕਟਯ ੀ.ਆਯ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਭਰ ਦਵ ਿਸ਼੍ੀ , ਫਰਾਕ ਆਨੰਦੁਯ 
ਕਾਂਗਯਸ ਰਧਾਨ ਰਭ ਜ਼ਸੰਘ ਫਾਸਵਾਰ , ਿਕੀਭ ਿਯਜ਼ਭੰਦਯਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਭਨਿਾਸ, ਚਧਯੀ ਿੂਰਾਰ , ਸੰਜੀਵਨ ਯਾਣਾ 
ਸਯੰਚ ਅਗੰਭੁਯ, ਨਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ਨੰਦਾ ਸਾਫਕਾ ਕਸਰਯ, ਸੁਯਸ਼੍ ਿਸ਼੍ੀ ਸਯੰਚ ਸਭਤ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਬਾਗਾਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ 
ਿਾਿਯ ਸਨ। 



                      ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ। 
 

132 ਕ.ਵੀ. ਸਫ ਸਟਸ਼੍ਨ ਨਿੱ ਕੀਆਂ ਅਿੱਜ ਸਵਯ 9.00 ਤੋਂ 2.00 ਵਜ ਤਿੱ ਕ ਯਿਗਾ ਫੰਦ 

ਕੀਯਤੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ, 4 ਭਈ (   ) 
ਸਿਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਯ  ਸਚਾਰਣ ਉ ਭੰਡਰ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਾਵਯ ਕਾਯਯਸ਼੍ਨ ਜ਼ਰਭ. ਕੀਯਤੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ ਵਰ ਆਭ 
ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ਜ਼ਕ 132 ਕ.ਵੀ. ਸਫ ਸਟਸ਼੍ਨ ਨਿੱ ਕੀਆਂ ਅਿੱਜ ਸਵਯ 9.00 ਤੋਂ 2.00 ਵਜ ਤਿੱ ਕ ਫੰਦ 
ਯਿਗਾ। ਜ਼ਜਸ ਕਾਯਨ ਇਸ ਸਫ ਸਟਸ਼੍ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਨਕਰਣ ਵਾਰੀਆ ਰਾਈਨਾਂ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਾੜੁਯ, ਸਭਰਾਿ, ਯਾੁਯ 
ਸਾਿਨੀ, ਭਜ਼ਿੰਦਰੀ ਖੁਯਦ, ਜ਼ਭੰਢਵਾਂ, ਕਟਰਾਨਿੱ ਕੀਆ,ਂ ਿਯੀਆਰ, ਚੰਦੁਯ ਫਰਾ, ਗਿੱਜੁਯ ਫਰਾ, ਸ਼੍ਾਿੁਯ, ਕੀਯਤੁਯ 
ਸਾਜ਼ਿਫ, ਜੀਵਾਰ, ਬਟਰੀ, ਕਜ਼ਰਆਣੁਯ, ਫਯੂਵਾਰ, ਭਿੱਸਵਾਰ, ਦਫੂੜ, ਦਿਣੀ, ਭੜਾ, ਚੀਕਣਾ, ਭਝਰ, ਦਰਵਾਰ, 

ਨਾਿੜ, ਘਨ ਯ, ਫਰਰੀ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਾਈ ਫੰਦ ਯਿਗੀ। ਸ ਆਭ ਖਤਕਾਯ ਫਦਰ ਰਫੰਧ ਕਯ ਰਣ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ। 
 

 

ਇਰਾਕ ਜ਼ਵਚ ਸ਼੍ਯਤਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਯਜ਼ਜਸਟਯਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵਯ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜ ਤਿੱ ਕ ਖੁਰਣਗੀਆਂ- ਕਨੂ ਗਯਗ 

 

 

ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਿ ਜ਼ਕ ਉਿ ਇਸ ਸਭੇਂ ਘਯ ਘਯੀ ਸਰਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਜ਼ਿਤ ਕਯਨ 

 

  

 

ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਆਉਣ ਸਭੇਂ ਭਾਸਕ ਤ ਦਸਤਾਨੇ ਰਾਿਭੀ ਾ, ਸਨੇਟਾਈਜਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਅਤ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਦਾ ਿਯ 
ਕਈ ਜ਼ਖਆਰ ਯਿੱਖ 
 

 

ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ, 4 ਭਈ 

 

ਉ ਭੰਡਰ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਕਨੂ ਗਯਗ ੀ.ਸੀ.ਸ. ਨੇ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਅਤ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦ 
ਭਿੱ ਦਨਜਯ ਕੁਝ ਜ਼ਵਸ਼੍ਸ ਸ਼੍ਰਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵਯ 9.00 ਵਜ ਤੋਂ ਸਵਯ 1.00 ਵਜ ਤਿੱ ਕ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਖਰਣ 
ਦੀ ਛਟ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਕਵਰ ਯਜ਼ਜਸਟਯਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੀ ਖੁਿੱ ਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤ 
ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਹ ਾਂ ਕਈ ਿਯ ਦੁਕਾਨ ਨਿੀਂ ਖੁਿੱ ਰਗੀ। ਈ ਕਾਭਯਸ ਕੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਭਰੀਆਂ ਛਟਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਿੀ 
ਕਵਰ ਜਯੂਯੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਰਾਈ ਕਯ ਸਕਣਗੀਆਂ। 
 

 ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਿਯ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਉ ਭੰਡਰ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਭ ਰਕ ਕਵਰ ਸਵਯ 9.00 

ਵਜ ਤੋਂ ਸਵਯ 1.00 ਵਜ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਯੀਦਦਾਯੀ ਕਯ ਸਕਣਗ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਬ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ 
ਜਾਣਾ ਿਵਗਾ। ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਆਉਣ ਸਭੇਂ ਭਾਸਕ ਰਾਿਭੀ ਾ ਅਤ ਦਸਤਾਨੇ, ਿਿੱਥ ਧਣ ਅਤ ਸਨੇਟਾਈਜਯ ਦੀ 
ਵਯਤੋਂ ਅਤ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਦਾ ਿਯ ਕਈ ਜ਼ਖਆਰ ਯਿੱਖ। 
 

ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਿ ਜ਼ਕ ਉਿ ਇਸ ਸਭੇਂ ਘਯ ਘਯੀ ਸਰਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਜ਼ਿਤ ਕਯਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਆਣੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਾਿਯ 1 ਭੀਟਯ ਦ ਵਕਪ ਤ ਸਯਕਰ ਰਗਾਉਣਗ ਤਾਂ ਿ ਗਰਾਿਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯਿੱ ਖੀ ਜਾ 
ਸਕ। ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਇਿ ਵੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ ਜ਼ਕ ਗਰਾਿਕ ਨੇ ਭਾਸਕ ਰਾਿਭੀ ਾਇਆ ਿਵ।ઠਿਯਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਿੈਂਡ 
ਸਾਇਨੇਟਾਇਜਯ ਯਿੱ ਖਗਾ ਤਾਂ ਿ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਰਾ ਿਯ ਗਰਾਿਕ ਤ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਇਸ ਨਾਰ ਿਿੱਥ ਸਾਪ ਕਯ 
ਸਕ। ਕਈ ਵੀ ਗਰਾਿਕ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਯਿੱ ਖੀ ਜ਼ਕਸ ਵਸਤ ਜਾਂ ਿਯ ਚੀਜ ਨੰੂ ਛੂਿ ਨਾ।ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਗਰਾਿਕ ਨੰੂ ਜ਼ਡਜਜ਼ਟਰ 
ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਉਤਸਾਜ਼ਿਤ ਕਯ।ਨਗਦੀ ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਫਾਅਦ ਗਰਾਿਕ ਅਤ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਦਨੋਂ  ਿਿੱ ਥ 
ਅਰਕਿਰ ਵਾਰ ਸਨੇਟਾਈਜਯ ਨਾਰ ਸਾਪ ਕਯਨ। ਗਰਾਿਕ ਘਯ ਤੋਂ ਕੜ ਦ ਫਗ ਰ ਕ ਜਾਣ ਅਤ ਇੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਅਦ 
ਜ਼ਵਚ ਸਾਫਣ ਸਡ ਤ ਗਯਭ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧ ਜ਼ਰਆ ਜਾਵ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਿੁਕਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵਗੀ। 



 


