
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਲਸਲਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ 14  ਹਲਈ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

  ਕਕ ਵਲ ਕਲਸ 17        ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 14,  ਜ਼ਰਕਵਰ 02   ਅਤਲ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ

 ਦਦ ਮਮਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 05   ਮਈ  -            ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ

      ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ ਵਵਧ ਕਲ 14    ਹਲ ਗਈ ਹਹ       । ਇਵਕ ਨਵਲਸ ਕਲਸ ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਡਰਲਇਵਰ

       ਜ਼ਨਵਲਸਦ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਸਟਦ ਦਲ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਲ ਹਹ।         ਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਖਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਸ ਨਰ ਸ ਸ਼ਮਦ

                ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਵਲਜ਼ਪਸ ਲਹ ਕਲ ਆਇਆ ਸਦ। ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਮਮਤਸਰ 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 425    ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 56    ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ(04  ਸ਼ਰਧਲਲਰ ), 14   ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ

  ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ (01 ਡਦ.ਐਮ.ਸਦ.    ਲਕ ਜ਼ਧਆਣਲ ਜ਼ਵਖਲ ਦਲਖਲ, 01 ਐਸ.ਬਦ.ਐਸ.     ਨਗਰ ਜ਼ਵਖਲ ਅਤਲ 01

ਜਦ.ਐਨ.ਡਦ.ਐਚ.    ਅਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਖਲ ਦਲਖਲ )  ਅਤਲ 02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ।

                          ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ

  ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 17    ਕਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ,    ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਤ 14(11+3)      ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਹਨ, 02

    ਜ਼ਰਕਵਰ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ 01       ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਮਮਤ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 ਜ਼ਪਛਲਲ 02   ਜ਼ਦਨਲਨ ਦਦਰਲਨ 147       ਮਲਈਗਰਲਟ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਨ ਦਥ ਹਲਈ ਘਰ ਵਲਪਸਥ -  ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

   ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਫਸਲ 4900       ਜ਼ਵਅਕਤਥਆਨ ਦਥ ਵਥ ਹਲਵਲਗਥ ਜਲਦ ਘਰ ਵਲਪਸਥ

 ਰਰਪਨਗਰ 05  ਮਈ  -      ਕਰਜ਼ਫਊ ਤਲ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਪਛਲਲ 02   ਜ਼ਦਨਲਨ ਜ਼ਵਵਚ     ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਪਪਦਲਸ਼ ਦਲ 147
           ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਸਰਕਲਰ ਦਥ ਪਪਵਲਨਗਥ ਦਲ ਅਨਨਸਲਰ ਮਮਡਥਕਲ ਜ਼ਸਕਰਥਜ਼ਨਸਗ ਕਰਵਲ ਜ਼ਹਮਲਚਲ

                ਪਪਦਲਸ਼ ਦਲ ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਭਵਨ ਜ਼ਵਖਲ ਭਲਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਮ ਜ਼ਜ਼ਵਥਥ ਉਨਲਲਨ ਨਰ ਸ ਆਪਣਲ ਜ਼ਜਜ਼ਲਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸਜ਼ਥਤ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ
  ਭਲਜ਼ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲਗਲ            । ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਥ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਥਮਤਥ ਸਲਨਲਲਥ
       ਜ਼ਗਰਥ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ 4900         ਮਲਈਗਰਲਟ ਹਨ ਜ਼ਲ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਲ ਹਲਏ

ਹਨ                   । ਉਨਲਲਨ ਦਲ ਡਲਟਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਤਲ ਸਟਲਟ ਵਲਇਸ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਮ ਅਤਲ ਹਨਣ ਉਨਲਲਨ ਨਰ ਸ ਦਰਜਲ ਰਲਜਲਨ
                 ਦਥ ਪਪਵਲਨਗਥ ਜ਼ਮਲਦਲ ਸਲਰ ਹਥ ਜਲਦ ਤਥ ਜਲਦ ਉਨਲਲਨ ਦਲ ਆਪਣਲ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਭਲਜ਼ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲਗਲ । ਉਨਲਲਨ

                  ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਵਸਲਨ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸਜ਼ਕਊਰਟਥ ਦਲ ਤਦਰ ਤਲ ਪਨਜ਼ਲਸ ਮਨਲਲਜ਼ਮ ਵਥ ਨਲਲ ਭਲਜਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਥ
                 ਇਲਲਵਲ ਬਵਸ ਜ਼ਵਵਚ ਸਵਲਰ ਯਲਤਰਥਆਨ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ਰਫਰਰਸ਼ਮਰਟ ਅਤਲ ਖਲਣਲ ਦਲ ਵਥ ਪਪਬਸਧ ਕਥਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ ਤਲਨ ਜ਼ਲ

          ਰਲਸਤਲ ਜ਼ਵਵਚ ਇਨਲਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲ ਦਥ ਕਲਈ ਪਪਸ਼ਲਨਥ ਨਲ ਆਵਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

            ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਗਗਪਤਲ ਅਤਤ ਰਲਜ਼ਜ਼ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਰਲਪੜ ਜ਼ਨਵਲਸਜ਼ ਨਤ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਦਜ਼ ਮਦਦਦ ਲਈ 100 ਮਲਸਕ
 ਅਤਤ 11     ਹਜ਼ਲਰ ਰਗਪਏ ਦਲ ਚਚਚਕ ਸਸਜ਼ਪਆ

 ਰਰਪਨਗਰ 05  ਮਈ  -           ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਗਗਪਤਲ ਅਤਤ ਰਲਜ਼ਜ਼ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਰਲਪੜ ਜ਼ਨਵਲਸਜ਼ ਵਦਲਲ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਦਜ਼
       ਮਦਦਦ ਲਈ ਰਚਚਡ ਕਰਲਸ ਸਗਸਲਇਟਜ਼ ਦਤ ਨਲਦ 11        ਹਜ਼ਲਰ ਰਗਪਏ ਦਜ਼ ਰਲਸ਼ਜ਼ ਦਲ ਚਚਚਕ ਜ਼ਡਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
     ਸਲਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਰ ਸ ਸਸਜ਼ਪਆ ਜ਼ਗਆ        । ਇਸ ਦਤ ਨਲਲ ਹਜ਼ ਉਨਲਲਦ ਵਦਲਲ 100     ਦਤ ਕਰਜ਼ਬ ਮਲਸਕ ਵਜ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
   ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸਪਤ ਗਏ  ।            ਇਸ ਸਬਸਧਜ਼ ਜ਼ਡਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਜ਼ਮਤਜ਼ ਸਲਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਗਰਜ਼ ਨਤ ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਗਗਪਤਲ ਅਤਤ

       ਰਲਜ਼ਜ਼ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਦਲ ਇਸ ਉਪਰਲਲਤ ਲਈ ਸ਼ਸਲਲਘਲ        ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਮਦਦਤਨਜ਼ਰ
             ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਸਰਲਨ ਹਲਏ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਲਈ ਇਹ ਰਲਸ਼ਜ਼ ਅਤਤ ਮਲਸਕ ਬਹਗਤ ਹਜ਼
  ਲਲਹਤਵਸਦ ਜ਼ਸਦਧ ਹਲਣਗਤ।

              ਇਸ ਮਸਕਤ ਜ਼ਡਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਡਜ਼ਅਨ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਲਸਲਇਟਜ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਪਲਦਚ ਰਰਪਨਗਰ ਦਤ
         ਨਲਮ ਸਟਤਟ ਬਚਕ ਆਫ ਇਸਡਜ਼ਆ ਜ਼ਵਖਤ ਅਕਲਊਟ ਖਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਚ     । ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਖਲਤਲ ਨਸ;

55053096065 ਅਤਤ  IFSC Code – SBIN0050419  ਹਚ      । ਉਨਲਲਦ ਨਤ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਜ਼ਆਦ
               ਨਰ ਸ ਅਪਜ਼ਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਕਤ ਅਕਲਊਟ ਨਸਬਰ ਜ਼ਵਦਚ ਕਲਨਟਪਜ਼ਜ਼ਬਊਟ ਕਰ ਵਦਧ ਤਲ ਵਦਧ

              ਯਲਗਦਲਨ ਦਤਣ। ਜ਼ਡਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਜ਼ ਸਗਸਲਇਟਜ਼ ਜਲਦ ਸਸਸਥਲਦ ਇਸ ਤਰਲਲਦ ਦਲ
              ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਨਲ ਚਲਹਗਸਦਜ਼ ਹਚ ਤਲਦ ਉਹ ਰਚਚਡ ਕਰਲਸ ਸਗਸਲਇਟਜ਼ ਦਤ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ।
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ਦਪਤਯ ਵਧ਼ਕ ਜਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ। 
  

ਯੁਟਿਸ਼ਨ ਵਈਜ ਯ਼ਆ ਦਕਨ ਨਾੰ  ਖੁਰਹਣ ਦ ਭਾਂ 9 ਵਜਿ ਤੁ ਦਸਯ 1 ਵਜਿ ਤੱਕ ਸੁਵਿਗ - ਅਟਵਰ 

  

ਵਿਸ਼ ਸਰਤ ਵਚ ਸ  ਼50 ਰ ਤੁ ਵੱਧ ਉਭਯ ਵਰਿ ਵਅਕਤ਼ ਨਾੰ  ਫਸਯ ਆਣ ਦ਼ ਰਵਨਗ  ਼

  

ਨੰਗਰ  5 ਭਈ ( ) 

ਫ ਡਵ਼ਜਨ ਨੰਗਰ ਦਿ ਿਡਾ ਅਤਿ ਸ਼ਸਯ਼ ਖਿਤਯ ਵਚ ਯੁਟਯ ਅਨਯ ਯੁਟਿਸ਼ਨ ਵਈਜ ਯ਼ਆ ਦਕਨ ਜਨਹ ਾਂ 
ਦ ਭ 9 ਵਜਿ ਤੁ ਦਸਯ 1 ਵਜਿ ਤੱਕ ਦ ਸੁਵਿਗ। ਦਕਨ ਖੁਰਣ ਦਿ ਦਨ ੁਭਵਯ, ਭੰਗਰਵਯ, ੱ ਕਯਵਯ ਅਤਿ 
ਸ਼ਨ਼ਵਯ ਜਯਾਯ਼ ਵਤਾਆ ਕਯਆਨ, ਦੱ ਧ, ਡਿਅਯ਼, ਫਜ਼/ਪਰ , ਸੁਭ਼ੀਥਕ/ਆਮਾਯਵੀਦਕ ਅਤਿ ਰੁੀਥਕ 
ਕਰ਼ਨਕ, ਭ਼ਟ, ੁਰਟਯ਼, ਫੱ ਕ ਟਿਸ਼ਨਯ਼, ਖਰ, ਪ਼ਡ, ਖਦ/ਫ਼ਜ ਟੁਯ, ਟਰ, ਖਿਤ਼ਫੜ਼ ਨਰ ਫੰਧਤ 
ੰਦ ਦ਼ਆ ਦਕਨ, ਈਕਰ ਟੁਯ ਅਤਿ ਯਿਅਯ, ਪੁਟੁਟਿਟ, ਭੁਫਇਰ ਯ਼ਚਯਜ, ਿਰ ਅਤਿ ਯਿਅਯ, ਖਦ਼ 
ਬੰਡਯਨ ਟਈਯ ਯਵ, ਟਇਯ ੈਂਚਯ ਆਦ ਆਟ਼ਕਰ ਸ਼, ਧੁਫ਼, ਭਨਆਯ਼ ਕਭੀਟਕ ਅਤਿ ਜਨਯਰ 
ਟੁਯ, ਆਕ਼ਜਨ ਗੀ ਰੰਡਯ ਰਈ ਆਦ ਖੱ ਰਣਗ਼ਆਂ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਇਿ ਤਯਹਾਂ ਭੰਗਰਵਯ,ਫੱ ਧਵਯ ਅਤਿ ਵ਼ਯਵਯ ਨਾੰ  ਫਿਕਯ ,਼ ਕੰਨਪੀਕਸ਼ਨਯ਼ (ਉਕਤ ਭਨ ਕਿਵਰ 
ਆਡਯ ਤਿ ਰਜਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਸੁਵਿਗ਼ ਅਤਿ ਦਕਨ ਤਿ ਖਣ ਦ਼ ਭਨਸ਼ ਸੁਵਿਗ਼), ਼., ਡਵੁਕਿਟ, ਭਨ਼ 
ਟਰਾਂਪਯ, ਇਰੀਕਟਰ਼ਕਰ, ਇਰੀਕਟਰੁਨਕ, (ਕੰਊਟਯ ਅਤਿ ਘੜ਼ਆ)ਿਰ, ਯਵ ਅਤਿ ਯਿਅਯ, ਆਟੁ ਭੁਫਇਰਜ਼ 
ਡ਼ਰਯ ( ਚਯ ਅਤਿ ਦੁ ਸ਼ਆ ਵਸਨ) ਿਅਯ ਯਟ, ਰਾਭ਼ਨ਼ਅਭ ਸ਼, ਭਕੀਨਕ, ਯਿਅਯ 
ਵਯਕ, ਡੀਟੰਗ ਿਟੰਗ, ਵੰਗ ਟਿਹਨ, ਸਯਡ ਵਿਅਯ, ਪਯਨ਼ਚਯ, ਰਈ 
ਫੁਯਡ, ਟੰਫਯ, ਗਰ, ਰੰਫਯ, ਇੰਨਵਯਟਯ, ਫੀਟਯ਼, ਜਯਨੇਟਯ ੀਟ, ਵਟਯ ਊਯ਼ਪਇਯ, ਇਰੀਕਟਰੁਨਕ 
(ਟ਼.ਫ਼, ਪਯਜ, .਼, ਵੰਗ ਭਸ਼਼ਹਨ, ਗੀ ਟੁਵ, ਭਈਕਯੁਫਿਵ) ਿਰ ਅਤਿ ਯਿਅਯ, ਵੀਰਡੰਗ 
ਵਯਕਯ, ਼ਭੰਟ ਅਤਿ ਭਯਫਰ ਟਯੰਗ ਖੱ ਰਣਗਿ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ੱ ਕਯਵਯ ਅਤਿ ਸ਼ਨ਼ਵਯ ਫੀਗ ਅਤਿ ਾਟਕਿ ਸ਼, ਡਯਈਕਰ਼ਨਯ, ਨਆਯ ਸ਼, ਰੰ ਟੰਗ 
ਰੀ ਅਤਿ ਪਰੀਕ ਰੰ ਟੰਗ, ਕੱੜ, ਯੀਡ਼ਭਿਟ ਕੱੜਿ, ਸੀਡਰਾਭ, ਫਾਟ (ਰ/ਯਿਅਯ) 
ਟਿਰਯ, ਫਟ਼ਕ, ਫਯਤਨ, ਕਯਕਯ਼ ਅਤਿ ਰਟਕ ਭਨ, ਪੁਟੁਗਰਪਯ ਅਤਿ ਟਾਡ਼, ਕਯੀ ਅਤਿ ਕਫੜ਼ਆ 
ਦਕਨ ਖੱ ਰਣਗ਼ਆਂ। 
  

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਆਭ ਰੁਕ ਅਤਿ ਦਕਾਂਨਦਯ ਨਾੰ  ਫਨ ਭਕ ਸਨੇ ਘਯ ਤੁ ਫਸਯ ਨਕਰਣ਼ ਦ਼ ਇਜਜਤ 
ਨਸ਼ ਸੁਵਿਗ਼, ਫਨ ਭਕ ਘਯ ਤੁ ਫਸਯ ਨਕਰਣ ਵਰਿ ਨਾੰ  500 ਯ ਜਯਭਨ ਕ਼ਤ ਜਵਿਗ਼।  ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵ਼ 
ਸਦਇਤਾਂ ਕ਼ਤ਼ਆਂ ਕ ਦਕਨ ਤਿ ਆਉਣ ਵਰਿ ਵਅਕਤ਼/ਖਯ਼ਦਦਯ ਨਾੰ  ਦੁ ਸ਼ਆ ਵਸਨ ਤਿ ਜ ੀਦਰ ਆਉਣ 
ਦ਼ ਇਜਜਤ ਸੁਵਿਗ਼। (ਕਯ ਵਚ ਕਿਵਰ ਇੱਕ ਵਅਕਤ਼ ਨਾੰ  ਸ਼ ਆਉਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਸੁਵਿਗ਼), ਯਿ ਦਕਨਦਯ 
ਆਣ਼ਆ ਦਕਨ ਦਿ ਫਸਯ ਆ਼ ਦਾਯ਼ ਫਣਉਣ ਰਈ  ਗੁਰ ਚੱਕਯ ਭਯਕ ਕਯਨਗਿ। ਇ ਤੁ ਇਰਵ ਕੁਈ ਵ਼ 
ਦਕਨ ਭਰਟ਼ ਫਰਾਂਡ ਅਤਿ ੰਗਰ ਫਰਾਂਡ ਭਰ ਵਚ ਸਨ ਉਸ ਖੁਰਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਨਸ਼ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਦਕਨ 



ਤਿ ਆਉਣ ਵਰਿ ਵਅਕਤ਼ ਦ਼ ਉਭਯ 50 ਰ ਤੁ ਘੱਟ ਸੁਣ਼ ਚਸ਼ਦ਼ ਸੀ। ਕਿਵਰ ਵਿਸ਼ ਸਰਤ ਵਚ ਸ  ਼50 ਰ 
ਤੁ ਵੱਧ ਉਭਯ ਵਰਿ ਵਅਕਤ  ਼ਨੰ  ਆਣ ਦ਼ ਰਵਨਗ਼ ਸੁਵਿਗ਼। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਉਕਤ ਦਕਨਦਯ ਆਣ਼ ਦਕਨ 
ਤਿ 50 ਪ਼ਦ਼ ਵਯਕਯ ਨਰ ਸ਼ ਕੰਭ ਕਯਨਗਿ। ਯਿ ਦਕਨਦਯ ਕੱੜਿ ਦਿ ਫਣਿ ਭਕ, ਗਰਫ ਸਨ ਕਿ 
ਯੱਖਣਗਿ, ੀਨੇਟਈਜਯ ਅਤਿ ਸੱਥ ਧੁਣ ਰਈ ਫਣ ਦ਼ ਵਯਤੁ ਕਯਨਗਿ, ੁਸ਼ਰ ਡਟੀ ਫਣ ਕਿ ਯੱਖਣਗਿ ਅਤਿ 
ਦਕਨ ਨੰ  ਵਿਯਿ ਅਤਿ ਸ਼ਭ ੀਨੇਟਈਜ ਕਯਨਗਿ ਅਤਿ ਕੁਵਡ 19 ਫੰਧ਼ ਯਕਯ ਦ਼ਆ ਸਦਇਤ ਦ਼ ਇੰਨ ਫੰਨ 
ਰਣ ਕਯਨਗਿ।  
ਅਟਵਰ ਨੇ ਇਥਿ ਇਸ ਵ਼ ੱਟ ਕ਼ਤ ਕ ਜਸੜ਼ਆ ਵ਼ ਜਯਾਯ਼ ਵਤ ਵਰ਼ਆ ਦਕਨ (ਪਰ ਅਤਿ 
ਫਜ਼ਆ, ਦੱ ਧ, ਦਸ਼, ਨ਼ਯ) ਨਾੰ  ਸੁਭ ਡਰ਼ਵਯ਼ ਕਯਨ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਦੱਤ਼ ਗਈ ਼ ਉਸ ਦਕਨਦਯ 
ਵਿਯਿ 9 ਵਜਿ ਤੁ ਦਸਯ 1 ਵਜਿ ਤੱਕ ਡ਼ਰ ਕਯ ਕਦਿ ਸਨ। ਇਿ ਤਯਹਾਂ ਸ਼ਸਯ਼ ਖਿਤਯ ਦਿ ਭੀਡ਼ਕਰ ਟੁਯ ਇ 
ਦਪਤਯ ਦਿ ਜਯ਼ ਸਰ ਸਕਭ ਅਨਯ ਸ਼ ਖੱ ਰਣਗਿ ਅਤਿ ਿਡਾ ਖਿਤਯ ਦਿ ਯਿ ਭੀਡ਼ਕਰ ਟੁਯ ਵਿਯਿ 9 ਵਜਿ ਤੁ 
ਦਸਯ 1 ਵਜਿ ਤੱਕ ਖੁਰਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਦਤ਼ ਜਦ਼ ਸੀ। ਸ਼ਸਯ਼ ਅਤਿ ਿਡਾ ਖਿਤਯ ਵਚ ੀਦ਼ਆਂ ਯ਼ਆ ਭੀਡ਼ਕਰ 
ਰਫਟਯ਼ ਵਿਯਿ 9 ਵਜਿ ਤੁ ਦਸਯ 1 ਵਜਿ ਤੱਕ ਖੁਰਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਦੱਤ਼ ਜਦ਼ ਸੀ। ਕੰਨਟਿਨਭੀਟ ਜ਼ੁਨ ਦਿ ਯ਼ 
ਵਚ ਕੁਈ ਵ਼ ਦਕਨ ਨਸ਼ ਖੱ ਰਿਗ਼।  
ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗਿ ਦੱਆ ਕ ੰਜਫ ਯਕਯ ਵਰੋਂ ਜਯ਼ ਸੁਈਆ ਸਦਇਤ ਅਨਯ ਕਝ ਕੀਟਗਯ਼ਆ ਨਾੰ  ਛਾਟ ਦੱਤ਼ 
ਗਈ ਸੀ, ਰੰ ਤਾ ੀਰਾਨ, ਫਯਫਯ ਸ਼, ਪਟ ਪਾਡ, ਜਾ, ਜੰਭ, ਵ਼ਵੰਗ 
ਾਰ, ਸੁਟਰ, ਰਜ, ਢਫਿ, ਯੀਟੁਯੀਡ,ੰਗ ਭਰ, ਭੀਯਜ ਭਰ, ਯੁਯਟ ਕਰੱਫ, ਨ ਗਟਕ ਸ਼, ਸਪਤਵਯ਼ 
ਕਨ ਭੰਡ਼, ਸ਼ਯਫ ਦਿ ਠੇਕਿ/ਅਸਤਿ ਆਦ ਨਸ਼ ਖੱ ਰਣਗਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਉਰੰਘਣ ਕਯਨ ਵਰਿ ਵਅਕਤ਼ 
ਖਰਪ ਆਈ.਼.਼ ਦ਼ ਧਯ 188 ਅਤਿ ਼ਡੀਨਕ ਡ਼ਜ 1897 ਨੈਸ਼ਨਰ ਡਜਟਯ ਭੀਨੇਜਭੀਟ 
ਕਟ 2005 ਦਿ ਤਸਤ ਕਨਾੰ ਨ਼ ਕਯਵਈ ਅਭਰ ਵਚ ਰਆਦ਼ ਜਵਿ।  
                                                  2 

ਦਪਤਯ ਵਧ਼ਕ ਜਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ 

ਆਟ ਚੱਕ਼ਆ/ਪਰੁਯ ਭਰਜ ਸਯਿਕ ਭੰਗਰਵਯ, ਫੱ ੱੱਧਵਯ ਅਤਿ ਵ਼ਯਵਯ ਨਾੰ  ਖੁਰਣ ਦ਼ ਦੱਤ਼ ਇਜਜਤ - 
ਅਟਵਰ 

 

ਨੰਗਰ 5 ਭਈ () 
ਫ ਡਵ਼ਜਨ ਨੰਗਰ ਦਿ ਿਡਾ ਅਤਿ ਸ਼ਸਯ਼ ਖਿਤਯ ਵਚ ਸਿਠ ਦਯ ਯੁਟਯ ਅਨਯ ਯੁਟਿਸ਼ਨ ਵਈਜ ਦਕਨ 
ਖੁਰਣ ਦਿ ਸਕਭ ਜਯ਼ ਕ਼ਤਿ ਗ ਸਨ, ਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭ ਵਿਯਿ 9 ਵਜਿ ਤੁ ਦਸਯ 1 ਵਜਿ ਤੱਕ ਨਯਧਯਤ ਕ਼ਤ 
ਗਆ ਸੀ। 
ਉ ਭੰਡਰ ਭੀਜਟਯਿਟ ਨੰਗਰ . ਸਯਰ਼ਤ ੰਘ ਅਟਵਰ ਨੇ ਜਣਕਯ਼ ਦੰਦਆ ਕਸ ਕ ਫ ਡਵ਼ਜਨ ਨੰਗਰ 
ਦਿ ੇਂਡਾ ਅਤਿ ਸ਼ਸਯ਼ ਖਿਤਯ ਵਚ ਆਟ ਚੱਕ਼ਆ/ਪਰੁਯ ਭਰਜ ਸਯਿਕ ਭੰਗਰਵਯ, ਫੱ ੱੱਧਵਯ ਅਤਿ ਵ਼ਯਵਯ ਨਾੰ  
ਖੁਰਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਦੱਤ਼ ਗਈ ਸੀ।ਜ ਦ ਭ ਵਿਯਿ 9 ਵਜਿ ਤੁ ਦਸਯ 1 ਵਜਿ ਤੱਕ ਫਰਕ ਡ਼ਰੰਗ ਕਯ 
ਕਣਗਿ ਅਤਿ ਸ਼ਭ 6 ਵਜਿ ਤੁ ਯਤ 8 ਵਜਿ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿ ਤਯਾਂ ਦ਼ ਫਰਕ ਡ਼ਰੰਗ ਨਸ਼ ਕਯਨਗਿ। 



ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਆਭ ਰੁਕ ਅਤਿ ਦਕਾਂਨਦਯ ਨਾੰ  ਭਕ ਸਨਣ ਤੁ ਫਨ ਘਯ ਤੁ ਫਸਯ ਨਕਰਣ਼ ਦ਼ ਇਜਜਤ 
ਨਸ਼ ਸੁਵਿਗ਼, ਫਨ ਭਕ ਘਯ ਤੁ ਫਸਯ ਨਕਰਣ ਵਰਿ ਨਾੰ  500 ਯ ਜਯਭਨ ਕ਼ਤ ਜਵਿਗ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵ਼ ਕਸ ਕ ਕਝ ਸ਼ਯਤ ਤਸਤ ਦਕਨ ਤਿ ਆਉਣ ਵਰਿ ਵਅਕਤ਼/ਖਯ਼ਦਦਯ ਨਾੰ  ਦੁ ਸ਼ਆ ਵਸਨ 
ਤਿ ਜ ੀਦਰ ਆਉਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਸੁਵਿਗ਼ ਯ ਕਯ ਵਚ ਕਿਵਰ ਇੱਕ ਵਅਕਤ਼ ਨਾੰ  ਸ਼ ਆਉਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ 
ਸੁਵਿਗ਼। ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਯਿ ਦਕਨਦਯ ਆਣ਼ਆ ਦਕਨ ਦਿ ਫਸਯ ਆ਼ ਦਾਯ਼ ਫਣਉਣ ਰਈ ਗੁਰ ਚੱਕਯ 
ਭਯਕ ਕਯਨਗਿ, ਇ ਤੁ ਇਰਵ ਕੁਈ ਵ਼ ਦਕਨ ਜੁ ਭਰਟ਼ ਫਯੈਂਡ ਅਤਿ ੰਗਰ ਫਯੀਡ ਭਰਜ ਵਚ ਸਨ ਉਸ 
ਖੁਰਣ ਦ਼ ਇਜਜਤ ਨਸ਼ ਸੁਵਿਗ਼। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਚੱਕ਼ ਤਿ ਆਉਣ ਵਰਿ ਵਅਕਤ਼ ਦ਼ ਉਭਯ 50 ਰ ਤੁ ਘੱਟ 
ਸੁਣ਼ ਚਸ਼ਦ਼ ਸੀ, ਕਿਵਰ ਵਿਸ਼ ਸਰਤ ਵਚ ਸ਼ 50 ਰ ਤੁ ਵੱਧ ਉਭਯ ਵਰਿ ਵਅਕਤ਼ ਨ ਾੱੱੰ ਸ਼ ਆਟ ਚੱਕ਼ਆ 
ਤਿ ਆਉਣ ਦ਼ ਰਵਨਗ਼ ਸੁਵਿਗ ,਼ ਉਕਤ ਦਕਨਦਯ ਆਣ਼ ਦਕਨ ਤਿ 50 ਪ਼ਦ਼ ਵਯਕਯ ਨਰ ਸ਼ ਕੰਭ ਕਯਨਗਿ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਸਤ ਵਬਗ ਵੱਰੁ ਜਯ਼ ਸਦਇਤਾਂ ਜਵੇਂ ਕ ਯਿ ਦਕਨਦਯ ਕੱੜਿ ਦਿ ਫਣਿ ਭਕ, ਗਰਵ 
ਸਨ ਕਿ ਯੱਖਣਗਿ, ੀਨੇਟਈਜਯ ਅਤਿ ਸੱਥ ਧੁਣ ਰਈ ਫਣ ਦ਼ ਵਯਤੁ ਕਯਨਗਿ, ੁਸ਼ਰ ਡਟੀ ਫਣ ਕਿ ਯੱਖਣਗਿ 
ਆਦ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਦਕਨ ਨੰ  ਵਿਯਿ ਅਤਿ ਸ਼ਭ ੀਨੇਟਈਜ ਕਯਨਗਿ ਅਤਿ ਕੁਵਡ 19 ਫੰਧ਼ ਯਕਯ ਦ਼ਆ 
ਸਦਇਤ ਦ਼ ਇੰਨ ਫੰਨ ਰਣ ਕਯਨਗਿ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ 

ਕੰਨਟਿਨਭੈਂਟ ਜ਼ੁਨ ਦਿ ਯ਼ ਵਚ ਕੁਈ ਵ਼ ਦਕਨ ਨਸ਼ ਖੱ ਰਿਗ਼। ਉਯੁਕਤ ਅਨਯ ਦੱਤ਼ਆ ਗਈਆ ਜਯਾਯ਼ 
ਿਵਵ ਤੁ ਇਰਵ ਉਰੰਘਣ ਕਯਨ ਵਰਿ ਦਿ ਖਰਪ ਆਈ.਼.਼ ਦ਼ ਧਯ 188 ਅਤਿ ਼ਡੀਨਕ ਡ਼ਜ਼ 1897 

ਨੈਸ਼ਨਰ ਡਜਟਯ ਭੀਨੇਜਭੀਟ ਕਟ 2005 ਦਿ ਤਸਤ ਕਨਾੰ ਨ਼ ਕਯਵਈ ਅਭਰ ਵਚ ਰਆਦ਼ ਜਵਿ। 
 

ਦਪਤਯ ਵਧ਼ਕ ਜ਼ਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ। 
 

਼.., ਡਵੁਕਿਟ ਅਤਿ ਭਨ਼ ਟਯਾਂਪਯ ਦ਼ਆਂ ਦਕਨਾਂ ਨਸੀਂ ਖੱ ਰਹਣਗ਼ਆਂ - ਅਟਵਰ 

 

ਨੰਗਰ, 5 ਭਈ (    ) 
ਫ ਡਵ਼ਜ਼ਨ ਨੰਗਰ ਦਿ ੇਂਡਾ ਅਤਿ ਸ਼ਸਯ਼ ਖਿਤਯ ਵਚ ਯੁਨਯ ਅਨਯ ਯੁਟਿਸ਼ਨ ਵਈਜ ਦਕਨ ਵਿਯਿ 09.00 

ਵਜ਼ਿ ਤੋਂ ਦਸਯ 01.00 ਵਜਿ ਤੱਕ ਖੁਰਣ ਦਿ ਸਕਭ ਜਯ਼ ਕ਼ਤਿ ਗ ਨ। ਉ ਭੰਡਰ ਭੀਜਟਯਿਟ ਨੰਗਰ . 
ਸਯਰ਼ਤ ੰਘ ਅਟਵਰ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਸਣ ਼.., ਡਵੁਕਿਟ ਅਤਿ ਭਨ਼ ਟਯਾਂਪਯ ਦ਼ਆਂ ਦਕਨਾਂ ਖੁਰਹਣ ਫੰਧ਼ 
ਜਯ਼ ਕ਼ਤਿ ਸਕਭ ਤਯੰਤ ਅਯ ਨਰ ਯੱਦ ਕ਼ਤਿ ਜਾਂਦਿ ਸਨ। ਇ ਤੁ ਇਰਵਾਂ ਫ ਡਵ਼ਜਨ ਨੰਗਰ ਵਚ ਸੁਯ 
ਯਵ ਨਰ ਫੰਧਤ ਦਕਨਾਂ ਜਸੜ਼ਆਂ ਗਡਜ ਨਰ ਫੰਧਤ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਵ਼ ਨਸੀਂ ਖਰਣਗ਼ਆਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ 
ਉਰੰਘਣ ਕਯਨ ਵਰਿ ਵਅਕਤ਼ ਖਰਪ ਆਈ.਼.਼ ਦ਼ ਧਯ 188 ਅਤਿ ਼ਡੀਨਕ ਡ਼ਜ 1897 ਨੈਸ਼ਨਰ 
ਡਜਟਯ ਭੀਨੇਜਭੀਟ ਕਟ 2005 ਦਿ ਤਸਤ ਕਨਾੰ ਨ਼ ਕਯਵਈ ਅਭਰ ਵਚ ਰਆਦ਼ ਜਵਿ। 
 


