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ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ .1 

---- ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਐਤ ਾਯ ਨੰੂ ਆਈ 63 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜਟ  ਜਯਯਟ 
-----ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸਭੇਂ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟ  ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਜਿਆ 28, ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਹਸਤਾਰ ਜਚੰਤੂਯਨੀ 

ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜ ਿੱ ਚ ਚਰ ਜਯਹਾ ਇਰਾਜ 
----ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨੰੂ ਤੜਨ ਰਈ ਸਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕਯੋਂ ਾਰਣਾ 
 
ਠਾਨਕਟ, 31 ਭਈ  2020 ---ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਐਤ ਾਯ ਨੰੂ 63 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜਯਯਟ ਆਈ ਅਤ ਇਹ 63 

ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜਟ  ਹ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਨੀ ਾਯ ਨੰੂ 8 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜਯਯਟ ਾਜੀਜਟ  ਆਉਂਣ ਨਾਰ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਕਯਨਾ 

ਾਜੀਜਟ  ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਜਿਆ 28 ਹ ਗਈ ਹ। 

   ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜਯਯਟ ਕਯਨਾ 

ਾਜੀਜਟ  ਆਈ ਹ ਉਨਾਂ 28 ਰਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਹਸਤਾਰ ਜਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ। 
ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਛਰ ਕਯੀਫ 2 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਹਯਕ ਨਾਗਜਯਕ ਨੇ ਫਹੁਤ ਜਜਭਦਾਯੀ ਨਾਰ ਆਣਾ ਪਯਜ 

ਜਨਬਾਇਆ ਹ ਘਯਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਫੰਦ ਯਹ ਹਨ ਅਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਡੀ ਸਾਜਯਆਂ ਦੀ ਸਭਾਜ 

ਰਤੀ ਇਹ ਜਜਭਦਾਯੀ ਫਣਦੀ ਹ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਜਰਾ ਰਸਾਸਨ ਅਤ ਜਸਹਤ ਜ ਬਾਗ  ਿੱਰੋਂ  ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨੰੂ ਤਜੜਆ ਜਾ ਸਕ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜਕ ਘਯ ਤੋਂ ਜਨਕਰਣ 

ਰਿੱ ਜਗਆ ਭਾਸਕ ਜਯੂਯ ਾਈਏ ਅਤ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਤ ਨਾ ਥੁਿੱ ਕੀਏ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਨਾਰ ਰੜਨ ਰਈ ਸਬ ਤੋਂ 

 ਿੱਡਾ ਹਜਥਆਯ ਹ ਸਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਅਤ ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜਕ ਸਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ , ਬੀੜ ਬਯੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਤ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਯਜ ਕਯੀਏ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਗਯ ਅਸੀਂ ਜਸਹਤ ਜ ਬਾਗ  ਿੱਰੋਂ  ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 

ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨੰੂ ਤੜ ਸਕਾਂਗ। 

 

ਪਟ ਕਸਨ-(31 ਭਈ 1) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹਏ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ । 
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ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰਸ ਨ ਟ .2 

--- ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ  ਜਫਨਾ ਭਾਸਕ ਜਹਣ ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਘੁਭਣ  ਾਰ  1053 ਰਕਾਂ ਦ ਕਿੱਟ ਚਰਾਨ  

-----ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ  ਾਰ  70 ਰਕਾਂ ਦ ਕਿੱਟ ਚਰਾਨ  

---- ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਨ ੀਂ ਗਾਈਡਰਾਈਨ ਅਨੁਸਾਯ ਜਫਨਾਂ ਭਾਸਕ ਅਤ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ 500 ਯੁਏ 

ਜੁਯਭਾਨਾ 

----ਏਕਾਂਤ ਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਰੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹ ਗਾ 2000 ਜੁਯਭਾਨਾ  
 

ਠਾਨਕਟ, 31 ਭਈ  2020 ---ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ੰਜਾਫ ੁਜਰਸ ਠਾਨਕਟ  ਿੱਰੋਂ  ਜਛਰ  ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਜਫਨਾਂ ਭਾਸਕ ਤੋਂ 

ਫਾਹਯ ਘੁਭਣ  ਾਰ  1053 ਰਕਾਂ ਦ ਚਰਾਨ ਕਿੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ  ਾਰ  70 ਰਕਾਂ ਦ ਚਰਾਨ ਕਿੱਟ ਗਏ । ਇਹ 

ਰਗਟਾ ਾ ਸਰੀ ਦੀਕ ਜਹਰਯੀ ਐਸ.ਐਸ.ੀ. ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਜਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ  ਜਦਿੱ ਤ ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ 

ਜਛਰ  ਹਪਤ ਦਯਾਨ ਆਦਸ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ ਜਕ ਜਫਨਾਂ ਭਾਸਕ ਤੋਂ ਘਯੋਂ ਜਨਕਰਣ  ਾਰ  ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ ਰਤੀ ਜ ਅਕਤੀ 200 

ਯੁਏ ਅਤ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ  ਾਰ  ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ 100 ਯੁਏ ਦਾ ਚਰਾਨ ਅਤ ਘਯਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਏਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਿੱ ਚ ਯਿੱਿ ਗਏ ਰਕਾਂ 
ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਅਗਯ ਕਈ ਜ ਅਕਤੀ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯ ਕ ਫਾਹਯ ਘੁਭਜਦਆਂ ਾਇਆ ਜਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ 500 ਯੁਏ ਦਾ 

ਚਰਾਨ ਕਿੱ ਜਟਆ ਜਾ ਗਾ। ਇਨਾਂ ਆਦਸ਼ਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸਧ ਕਯਜਦਆਂ ਹੁਣ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ  ਨ ੇਂ ਆਦਸ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜਜਨਾਂ ਦ 
ਅਧਾਯ ਤ ਜਫਨਾ ਭਾਸਕ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਘੁਭਣ  ਾਰ  ਅਤ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ  ਾਰ  ਜ ਅਕਤੀ ਨੰੂ 500 ਯੁਏ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਅਤ 

ਏਕਾਂਤ ਾਸ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ  ਾਰ  ਜ ਅਕਤੀ ਨੰੂ 2000 ਯੁਏ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਕਯਦ ਦ ਆਦਸ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ।  

  ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਸਰੀ ਦੀਕ ਜਹਰਯੀ ਐਸ.ਐਸ.ੀ. ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਛਰ  ਇਿੱਕ ਹਪਤ ਦਯਾਨ ਜਜਰਾ 

ੁਜਰਸ  ਿੱਰੋਂ  ਜਫਨਾਂ ਭਾਸਕ ਤੋਂ ਘਯੋਂ ਜਨਕਰਣ  ਾਰ  1053 ਰਕਾਂ ਦ ਚਰਾਨ ਕਿੱਟ ਕ  2,88,000 ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨੇ  ਜੋਂ ਅਤ 

ਜਨਤਿੱਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ  ਾਰ  70 ਰਕਾਂ ਦ ਚਰਾਨ ਕਿੱਟ ਕ 7000 ਹਜਾਯ ਯੁਏ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਜੁਯਭਾਨੇ ਦ ਤਯ ਤ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਯਾਸ਼ੀ ਜਛਰ  ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਜਫਨਾਂ ਭਾਸਕ ਤੋਂ ਰਤੀ ਜ ਅਕਤੀ 200 ਯੁਏ ਅਤ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ 

 ਾਰ  ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ 100 ਯੁਏ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ। ਜਛਰ  ਕਯੀਫ 2 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਕਜ ਡ 19 ਦ 

ਜ ਸਥਾਯ ਦ ਚਰਜਦਆਂ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਆਦਸਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਹਯਕ ਨਾਗਜਯਕ ਨੇ ਆਣਾ ਸਜਹਮਗ ਜਦਿੱ ਤਾ । ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਯਨਾ 

 ਾਈਯਸ ਦਾ ਿਤਯਾਂ ਅਜ  ੀ ਦੁਨੀਆ ਤ ਫਜਣਆ ਹਇਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਸਭੇਂ ਜਯੂਯਤ ਹ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ। ਜਜਰਾ 
ਰਸਾਸਨ ਅਤ ਜਸਹਤ ਜ ਬਾਗ  ਿੱਰੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਗਾਈਡਰਾਈਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਯਨਾ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚ ਸਕਦ 

ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਹ ਜਕ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਜਨਕਰਣ ਰਿੱ ਜਗਆਂ ਭਾਸਕ ਜਯੂਯ ਾ ਅਤ ਸਸਰ 

ਜਡਸਟੈਂਸ ਫਣਾਈ ਯਿੱਿ।  



 ਜਜਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦ ਜ ਸਥਾਯ ਤ ਕੰਟਯਰ ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਸਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ਅਤ ਭਾਸਕ ਆਜਦ ਦਾ ਰਮਗ 

ਫਹੁਤ ਜਯੂਯੀ ਹ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ  ਜਦਿੱ ਤ ਆਦਸਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ੁਜਰਸ ਰਸਾਸਨ ਨੰੂ  ੀ ਇਨਾਂ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਸਿਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ 

ਕਯਾਉਂਣ ਦ ਆਦਸ ਜਦਿੱ ਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ਆਉਂਣ  ਾਰ  ਜਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਇਨਾਂ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਹਯ  ੀ ਸਿਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ। 

ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜਕ ਉਯਕਤ ਜਨਮਭਾਂ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜ ਿੱ ਚ ਯਿੱਿੀਏ ਅਤ ਇਨਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ।  

 

ਪਟ ਕਸਨ-(31 ਭਈ 2) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹਏਸਰੀ ਦੀਕ ਜਹਰਯੀ ਐਸ.ਐਸ.ੀ. ਠਾਨਕਟ। 

 

 

    

 


