
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

2500                ਦਦ ਕਰਰਬ ਦਰਜਦ ਰਲਜਲਜ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆ ਨਰ ਸ ਬਬਸਲਜ ਅਤਦ ਰਦਲ ਗਬਡਰਆਜ ਰਲਹਰ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਚਚਬਕਲ ਹਹ
   ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਘਰ -  ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸਨਰ

1213           ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਮਚਹਲਲਰ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸਨ ਤਤ ਰਦਲ ਗਬਡਰ ਰਲਹਹ ਗਲਰਖਪਚਰ , ਆਜਮਗੜ, ਗਲਨਡਲ
,  ਹਰਦਲਈ ਯਰ.      ਪਰ ਜ਼ਵਖਦ ਭਦਜਣ ਦਦ ਕਰਤਦ ਪਪਬਸਧ

 

 ਰਰਪਨਗਰ 16 ਮਈ-           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਬਲਤ ਮਚਬਖ ਮਸਤਰਰ ਪਸਜਲਬ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
                ਦਰਆਜ ਦਰਸਰਦ ਰਲਜਲਜ ਦਦ ਲਲਕਲਜ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਜ ਤਬਕ ਪਚਬਜਦਲ ਕਰਨ ਦਰਆਜ ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਦ ਮਬਦਦਨਜ਼ਰ
    ਜ਼ਜਲਲਦ ਜ਼ਵਬਚਲ ਹਚਣ ਤਬਕ 2500            ਦਦ ਕਰਰਬ ਦਰਜਦ ਰਲਜਲਜ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆ ਨਰ ਸ ਬਬਸਲਜ ਅਤਦ ਰਦਲ ਗਬਡਰਆਜ ਰਲਹਰ
       ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਘਰਲਜ ਜ਼ਵਬਚ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਚਚਬਕਲ ਹਹ       ’   । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਅਬਜ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਬਚ ਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ
  ਰਜ਼ਹ ਗਏ 1213         ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਮਚਹਲਲਰ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸਨ ਤਤ ਗਲਰਖਪਚਰ ,  ਆਜਮਗੜ,   ਗਲਨਡਲ ,

 ਹਰਦਲਈ ਯਰ.      ਪਰ ਜ਼ਵਖਦ ਰਵਲਨਲ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ।

            ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਪਰਮਤਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਜ ਵਰ 800  ਹਰਦਲਈ ਬਰਦਲਰ
, 17   ਦਰਬਸਗਲ ਜ਼ਬਹਲਰ , 45 ਯਰ.ਪਰ. ,155  ਮਬਧ ਪਪਦਦਸ,  ਗਲਨਡਲ ,   ਗਦਆ ਅਤਦ 165  ਦਦ ਕਰਰਬ

    ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਜਸਮਰ ਕਸਮਰਰ ,           ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਅਤਦ ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਜ ਜ਼ਵਬਚ ਬਬਸਲਜ ਅਤਦ ਰਦਲ ਗਬਡਰਆਜ ਰਲਹਰ ਭਦਜ਼ਜਆ
 ਜ਼ਗਆ ਸਰ               । ਉਨਲਲਜ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਬਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਦ ਹਲਏ ਦਰਜਦ ਰਲਜ਼ਲ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਦਰ

  ਸਨਲਖਤ ਕਰ ,              ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਜ਼ਜਬਦਰ ਰਲਜ਼ਲਜ ਤਤ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਰ ਪਪਵਲਨਗਰ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਜ
              ਨਰ ਸ ਪਰਰਰ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ ਤਦ ਜ਼ਨਗਰਲਨਰ ਹਦਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਬਲਤ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਬਚ ਪਹਚਸਚਲਇਆ ਜਲ

 ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।

             ਉਨਲਲਜ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਬਲਤ ਇਨਲਲਜ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਲਲੜਹਦਲਜ ਰਲਸਨ ਅਤਦ ਖਲਣਲ ਮਚਹਬਈਆ
               ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸਦਸ ਪਪਬਸਧ ਕਰਤਦ ਗਏ ਸਨ ਤਲਜ ਜਲ ਇਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਚਸਜ਼ਕਲ ਨਲ

ਆਵਦ।

 ਗਲਰਖਪਚਰ ,   ਹਰਦਲਈ ,     ਗਗਨਡਲ ਅਤਦ ਅਜਮਗੜ ਯਰ.ਪਰ.       ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਜ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਦ
             ਪਪਸਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਪਪਸਲਸਨ ਇਨਲਲਜ ਜ਼ਦਨਲਜ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਜ ਦਰ ਸਲਜਭ-ਸਸਭਲਲ

                 ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਦ ਅਬਜ ਉਨਲਲਜ ਦਰ ਵਲਪਸਰ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਜ ਪਤਲ ਨਹਹ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਜ ਆਪਣਦ
     ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਜ ਤਤ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਹਣਲ ਸਰ  ।

               ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਪਰਵਲਸਰ ਮਜਦਰਰ ਨਦ ਆਪਣਦ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਬਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਚਸਦਲ ਹਹ ਤਲਜ
           ਇਸ ਦਦ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਜ ਪਪਸਲਸਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਦਨਤਰ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਨ      । ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ

                ਤਤ ਬਲਅਦ ਬਦਨਤਰ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਰਲਜਲਜ ਜ਼ਵਬਚ ਭਦਜਣ ਦਦ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਬਲਤ
             ਪਪਵਲਨਗਰ ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਅਤਦ ਮਹਡਰਕਲ ਜ਼ਸਕਰਰਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਦਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਤਲ ਜਲ

 ਸਕਦਲ ਹਹ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

    ਠਠਕ ਹਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ 17       ਜ਼ਵਅਕਤਠ ਭਭਜਭ ਜਲ ਰਹਭ ਹਨ ਘਰ -  ਜ਼ਡਪਟਠ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

         ਜ਼ਜ਼ਲਲਭ ਜ਼ਵਵਚ ਐਕਜ਼ਟਵ ਪਪਜਜ਼ਟਵ ਕਭਸਲਸ ਦਠ ਜ਼ਗਣਤਠ ਘਵਟ ਕਭ 40 ਹਲਈ
07         ਜ਼ਦਨਲਸ ਤਭ ਲਈ ਘਰਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਹਠ ਰਜ਼ਹਣਗਭ ਹਲਮ ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ

 ਰਰਪਨਗਰ 16  ਮਈ  -           ਜ਼ਡਪਟਠ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਠ ਜ਼ਗਰਠ ਨਭ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਪਪਜਜ਼ਟਵ ਪਲਏ
 ਗਏ 57              ਜ਼ਵਅਕਤਠਆਸ ਦਲ ਇਲਲਜ ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਗਆਨ ਸਲਗਰ ਮਮਡਠਕਲ ਸਸਟਰ ਬਨਰੜ ਜ਼ਵਖਭ ਚਵਲ ਜ਼ਰਹਲ ਸਠ।
   ਉਨਲਲਸ ਜ਼ਵਚਤ ਹਕਣ 17               ਜ਼ਵਅਕਤਠ ਠਠਕ ਹਲ ਕਭ ਘਰ ਭਭਜਭ ਜਲ ਰਹਭ ਹਨ ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਲਲਜ ਤਤ ਬਲਅਦ

  ਹਕਣ ਇਨਲਲਸ 17              ਜ਼ਵਅਕਤਠਆਸ ਦਠ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਮਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹਮ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਪਰਰਠ ਤਰਲਲਸ ਠਠਕ ਹਨ   । ਉਨਲਲਸ ਨਭ
             ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲਭ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਪਪਜਜ਼ਟਵ ਕਭਸਲਸ ਦਠ ਸਸਜ਼ਖਆ ਘਵਟ ਕਭ 40    ਰਜ਼ਹ ਗਈ ਹਮ  । ਉਨਲਲਸ
      ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਠਠਕ ਹਲਏ ਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤਠ 07        ਜ਼ਦਨਲਸ ਲਈ ਆਪਣਭ ਆਪਣਭ ਘਰਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਹਲਮ ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ

ਰਜ਼ਹਣਗਭ          । ਉਨਲਲਸ ਨਭ ਅਪਠਲ ਕਰਦਭ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ 17       ਜ਼ਵਅਕਤਠ ਹਕਣ ਪਰਰਠ ਤਰਲਲਸ ਨਲਲ ਠਠਕ ਹਨ।
                 ਜ਼ਕਸਭ ਨਰ ਸ ਵਠ ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਅਕਤਠਆਸ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਠ ਲਲੜ ਨਹਹ ਹਮ। ਪਰਰਠ ਜਲਸਚ ਤਤ ਬਲਅਦ ਹਠ ਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤਠ
    ਘਰ ਭਭਜਭ ਜਲ ਰਹਭ ਹਨ। 
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ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 

ਯਵਾੀ ਬਯਾਵਾਂ ਦਾ ੰਜਾਫ ਦੀ ਤਯੱਕੀ ਦ ਜ਼ਵੱਚ ਅਜ਼ਸਭ ਮਗਦਾਨ - ੀਕਯ 

ਯਾਜ ਦ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਯਵਾੀ ਬਯਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਖਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਅੀਰ 

ਤਰੱੁਜ ਦਨ ਨੰਗਰ ਜ਼ਵਖ ਨੰਗਰ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਅਤ ਇਰਾਕ ਦ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ੁਣੀਆਂ ਭੱਜ਼ਆਵਾਂ 

 

ਨੰਗਰ 16 ਭਈ- ੰਜਾਫ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ.ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਵਾੀ ਬਯਾਵਾਂ ਦਾ ੰਜਾਫ ਦੀ ਤਯੱਕੀ ਦ ਜ਼ਵੱਚ 

ਅਜ਼ਸਭ ਮਗਦਾਨ ਸ। ਯਵਾੀ ਬਯਾਵਾਂ ਦਾ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਸਯ ੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਖ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਰਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ 

ਨੰੂ  ਯਜ਼ਸਣ ਜ਼ਸਣ ਫੰਧੀ ਕਈ ਭੱਜ਼ਆਂ ਨਾ ਆਵ , ਜ਼ਿਰਹਾਂ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਰੋਂ  ਸਯ ਤਯਹਾਂ ਦ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਸ ਅੱਜ 

ਤਰੱੁਜ ਦਨ ਨੰਗਰ ਜ਼ਵਖ ਕਯਨਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਦਯਾਨ ਇਰਾਕ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ ਆ ਯਸੀਆਂ ਭੱਜ਼ਆਵਾਂ ੁਣ ਯਸ ਨ। ਉਨਹ ਾਂ 

ਨੇ ਭੱਜ਼ਆਵਾਂ ੁਣਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫੰਧਤ ਜ਼ਵਬਾਗਾਂ ਦ  ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਭਕ ਤ ਸੱਰ ਫੰਧੀ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤ। 
ੰਜਾਫ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਵਾੀ ਬਯਾਵਾਂ ਨੇ ਭੱੁਢ ਤੋਂ ਸੀ ੰਜਾਫ ਦੀ ਤਯੱਕੀ ਦ ਰਈ ਭਡ 

ਨਾਰ ਭਡਾ ਿੜ ਕ ਾਥ ਜ਼ਦੱਤਾ ਸ। ਇ ੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਖੜੀ ਸ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਾਜ ਦ 
ਭੂਸ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅੀਰ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱਥ ਜ਼ਕਤ ਵੀ ਯਵਾੀ ਬਯਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਯਜ਼ਸੰਦ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਾਥ 

ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵ ਤਾਂ ਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਤਯਹਾ ਦੀ ਕਈ ਭੱਜ਼ਆ ਨਾ ਆਵ। ਇ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨੰਗਰ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਦ ਢਾਫਾ , ਯਟਯੇਂਟ, 

ਪੜੀ ਯਸੜੀ , ਫਜੀ ਵਚਣ ਵਾਰ  , ਸਰਵਾਈ ਅਤ ਸਯ ਖਾਣ ੀਣ ਦ ਭਾਨ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਕਾਯਫਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰਾਂ 

ੁਣੀਆਂ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਕੰਭ ਚਰਾਉਣ ਦ ਰਈ ਫੰਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ .ਡੀ.ਭ ਦ ਨਾਰ ਜ਼ਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇ ਭਕ ਤ ਬਯਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ 19 ਦ ਭੱਦਨਜਯ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕਾਯਫਾਯ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਪਕਯਭੰਦ ਸ 
ਅਤ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ਰੜਨ ਰਈ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਫਣਾ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਸਰੀ ਸਰੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਯਫਾਯੀਆਂ ਦਾ ਕੰਭ ਧੰਦਾ 

ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਰਈ ਉਯਾਰ  ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਮਤਨ ਕਯ ਯਸੀ ਸ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਕੰਭ ਧੰਦ ਵੀ 

ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਜਾਣ ਅਤ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਖਾਣ ੀਣ ਦ ਭਾਨ ਦੀ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਜਰਦ 

ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਨੰੂ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਿ ਖਾਣ ੀਣ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਭ ਵੀ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਜਾਵ ਅਤ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦ 

ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਾਰਣਾ ਸ ਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਭੱਦਨਜਯ 

ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਭਾਕ , ਨੀਟਾਇਿਯ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਯੱਖਣ ਦੀ ੂਯੀ 

ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਿ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਕ। 

ਇ ਭਕ ਤੇਂ .ਡੀ.ਭ. ਨੰਗਰ ਸਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਅਟਵਾਰ ,ਡੀ..ੀ. ਨੰਗਰ ਮੂ.ੀ. ਚਾਵਰਾ, ਕਾਂਗਯੀ ਆਗੂ ੰਜ 
ਾਸਨੀ, ਯਾਕਸ਼ ਨਈਅਯ ,ੁਜ਼ਯੰਦਯ ੰਭਾ ,ਟਨੀ ਜ਼ਸਗਰ ,ਡਾ. ਯਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ਦਵਾਨ, ਕਭਰ ਿਸ਼ੀ, ਰਦੀ ਨੀ, ੰਦੀ ਜ਼ਭੱਤਰ 

,ਯਜੀਵ ਵਯਭਾ, ਯਾਕਸ਼ ਸ਼ਯਭਾ, ਉਭਾਕਾਂਤ ਸ਼ਯਭਾ, ਿਜ਼ਵੰਦਯ ਣੀ ਭਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਯਫਾਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਭਜੂਦ 

ਨ। 



ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 

 

ਜਨ ਜੀਵਨ ਭੁੜ ਰੀਸਾਂ ਤ ਜ਼ਰਆਉਣ ਦ ਰਈ ਯਕਾਯ ਮਤਨਸ਼ੀਰ - ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ 

ਵਧੀਆਂ ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਾਨ ਦੀ ਪਰ ਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣ ਦੀ ਸਈ ਖਰੀਦ 

.ਡੀ.ਭ. ਦਪਤਯ ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਜ਼ਵਖ ੁਣੀਆਂ ਇਰਾਕ ਦ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਜ਼ਆਵਾ 
 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 16 ਭਈ - ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਜਨ ਜੀਵਨ 

ਨੰੂ ਭੁੜ ਰੀਸਾਂ ਤ ਜ਼ਰਆਉਣ ਦ ਰਈ ਮਤਨਸ਼ੀਰ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤ ਗ ਵਧੀਆਂ ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾ ਦ 
ਦਕਾ ਜ਼ਕਾਨਾ ਦੀ ਪਰ ਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸਈ ਸ। ਕਯਨਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਭੱਦਨਜਯ ਟਕਨ ਜ਼ਟਭ 

ਯਾਸੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਭੱਜ਼ਆ ਨਸੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਅੱਜ .ਡੀ.ਭ. ਦਪਤਯ ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 

ਜ਼ਵਖ ਇਰਾਕ ਦ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭੱਜ਼ਆਵਾ ੁਣ ਯਸ ਨ। ਇ ਭਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨਾਰ .ਡੀ.ਭ. ਭਡਭ ਕੰਨੂ ਗਯਗ ਵੀ 
ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ ਭਜੂਦ ਨ। 

ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ.ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਭੱਦਨਜਯ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੰੂ ਭੁੜ ਰੀਸਾਂ 
ਤ ਜ਼ਰਆਉਣ ਦ ਰਈ ਯਾਕਯ ਮਤਨਸ਼ੀਰ ਸ। ਵਾਯੀ , ਭਿਦੂਯ , ਕਾਯਫਾਯੀ ਭਤ ਸਯ ਵਯਗ ਦਾ ਯੁਿਗਾਯ ਭੁੜ 

ਆਣ ਯਾਂ ਤ ਖੜਹਾ ਕਯਨ ਰਈ ਯਕਾਯ ਮਜਨਾਫੰਦ ਤਯੀਕ ਦ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸੀ ਸ। ਖਾਣ ੀਣ ਦ ਯਟਯੇਂਟ , 

ਢਾਫ ਅਤ ਸਯ ਦੁਕਾਨਾ ਚਰਾਉਣ ਦ ਰਈ  ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਨੰੂ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ  ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਿ ਸ਼ਸ਼ਰ 

ਜ਼ਡਟੈਂ ਭਤ ਸਯ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਾਜ਼ਯਆਂ ਨੰੂ ੰਜ਼ਮਭ ਯੱਖਣ ਦੀ ਅੀਰ 

ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਫਸੁਤ ਜਰਦ ਆਭ ਜਨ ਜੀਵਨ ਆਣੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਤ ਭੁੜ ਵਾਜ਼ ਆਵਗਾ। ਾਨੰੂ ਭਾਕ 

,ਨੀਟਾਇਿਯ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ  ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਯਜਾਂਨਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਵੱਚ ਅਨਾਉਣ ਦੀ ਰੜ 

ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੇਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਯਕਾਯ ਇ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤ ਕਾਫੂ ਾਉਣ ਰਈ ਸਯ ੰਬਵ ਮਤਨ ਕਯ ਯਸੀ 
ਸ। 

ਇ ਭਕ ਤ ਯਭਸ਼ ਦਗਯਾਈ ਚਅਯਭਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਮਜਨਾ ਫਯਡ, ਜ਼ਕਰਸ਼ਨਾ ਦਵੀ ਚਅਯਯਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ 

ਯੜ, ਕਭਰਦਵ ਿਸ਼ੀ ਡਾਇਯਕਟਯ ੀ.ਆਯ.ਟੀ.ੀ,.ੀ ਫਰਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਯੰਧਾਵਾ, ਯਾਕਸ਼ ਚਧਯੀ ਚਅਯਭਨ 

ਫਰਾਕ ੰਭਤੀ ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ, ਸਯਫੰ ਭਜ਼ਸੰਦਰੀ ਚਅਯਭਨ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ, 

ਨਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਣੀ , ਸਕੀਭ ਸਜ਼ਭੰਦਯ ਾਰ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਭਨਸਾ, ਯਾਭ ਜ਼ੰਘ ਯਾਣਾ, ਚਧਯੀ ਸੂਰਾਰ ਭਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ 

ਅਤ ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਤਜ਼ਸੀਰ ਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ। 
 


