l/46591/2020
ੂਚਨਾ ਤ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਵ ਲਾਯੀਅਯਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰਲਯ, ਫਯਾਊਂਜ ਯਟੀਜ਼ਪਕਟ ’ਤ ਟੀ ਲ਼ਯਟਾਂ ਨਾਰ
ਕੀਤਾ ਨਭਾਜ਼ਨਤ
* ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਤਜ਼ਵ ਮਜ਼ਧਆਂ ਦਾ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਅਤ ਜ਼ਿਰਾ ਰਲ਼ਾਲ਼ਨ
ਲੱਰੋਂ ਜ਼ਲਲ਼ਲ਼ ਤਯ ਤ ਧੰ ਨਲਾਦ
* ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਦ ਜ਼ਵਮਗ ਨਾਰ ਵੀ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਵ ਨੂੰ ਫ਼ਰ
ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕਗਾ-ੰ ਧੂ
ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ, 8 ਜੁਰਾਈ:
ਭੁੱਖ ਭੰ ਤਯੀ ੰ ਜਾਫ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਲੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਲਾਈਯ ਜ਼ਖਰਾਫ਼ ਜ਼ਲੱਢੀ ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਜ਼ਜੱਤਣ ਰਈ ਲ਼ੁਯੂ
ਕੀਤ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਵ ਨੂੰ ਿਭੀਨੀ ੱਧਯ ’ਤ ਵੰ ੁੁਚਾਉਣ ਰਈ ਮਗਦਾਨ ਾਉਣ ਲਾਰ ਜ਼ਿਰ ਦ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਵ
ਮਜ਼ਧਆਂ ਨੂੰ ਥਾਨਕ ਜ਼ਿਰਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰ ਰ ਕਲ਼ ਜ਼ਲਖ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ  .ਅਯਜ਼ਲੰ ਦ ਾਰ ਜ਼ੰ ਘ ੰ ਧੂ ਨੇ ਭੁੱਖੀ
ਭੰ ਤਯੀ ਦ ਦਤਖ਼ਤਾਂ ਲਾਰ ਯਟੀਜ਼ਪਕਟ ਅਤ ਟੀ.ਲ਼ਯਟ ਦ ਕ ਨਭਾਜ਼ਨਤ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਰੀ ਅਯਜ਼ਲੰ ਦ ਾਰ ਜ਼ੰ ਘ ੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਲੱਰੋਂ ਕਲਾ  ਯਾਵੀ ਆਯੰ ਬ
ਕੀਤੀ ਯਾਜ ੱਧਯੀ ਰਤੀਮਗਤਾ ’ਚ ਜਤੂ ਯਜ਼ਵਣ ਲਾਜ਼ਰਆ ਦੀ ੂਫਾ ੱਧਯੀ ੂਚੀ ’ਚ ਵੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰਾ ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ
ਦ 5 ਜ਼ਰਲਯ ਅਤ 14 ਫਯਾਂਊਜ ਯਟੀਜ਼ਪਕਟ ਰਈ ਕੁੱਰ 19 ਜ਼ਲਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਵ।
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਫਰਜ਼ਜੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ੰ ਜਾਫ ਅੰ ਦਯ 106ਲਾਂ, ਯਾਜਕੁਭਾਯ ਡੀ.ੀ.ਆਯ.
ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ ਨੇ 129ਲਾਂ, ਭਨਫੀਯ ਜ਼ੰ ਘ ਅਫਵਯ ਨੇ 130ਲਾਂ, ਜਫ ਜ਼ਨਊਿ ਅੱਡਾ ਅਫਵਯ ਨੇ 572ਲਾਂ ਅਤ ਭਭਤਾ
ਨੇ 576ਲਾਂ ਯੈਂਕ ਵਾਜ਼ਰ ਕਯਕ ਜ਼ਰਲਯ ਯਟੀਜ਼ਪਕਟ ਵਾਜ਼ਰ ਕੀਤ।
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਫਯਾਊਂਿ ਯਟੀਜ਼ਪਕਟ ਰਈ ੂਫ ਅੰ ਦਯ ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ ਦ ਫਰਜ਼ਜੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ 6ਲਾਂ, ਭਨਫੀਯ
ਜ਼ੰ ਘ ਅਫਵਯ ਨੇ 19ਲਾਂ, ਯਾਜਕੁਭਾਯ ਡੀ.ੀ.ਆਯ. ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ ਨੇ 28ਲਾਂ, ੰ ਜੂ ੀ.ਡੀ.ੀ. ਨੇ 30ਲਾਂ, ਜਫ
ਜ਼ਨਊਿ ਅੱਡਾ ਅਫਵਯ ਨੇ 379ਲਾਂ, ਭਭਤਾ ਨੇ 397ਲਾਂ, ੰ ਗੀਤਾ ਨੇ 414ਲਾਂ, ਭਨੋਜ ਕੁਭਾਯ ਨੇ 429ਲਾਂ,
ਅਭਨਦੀ ਨੇ 454ਲਾਂ, ਬਯੂਯ ਕਯ ਨੇ 493ਲਾਂ, ਯਣੂਕਾ ਦਲੀ ਨੇ 505ਲਾਂ, ਚਯਨਕਯ ਨੇ 535ਲਾਂ, ਭਨਜ਼ਜੰ ਦਯ
ਕਯ ਨੇ 606ਲਾਂ ਅਤ ਗਗਨਦੀ ਨੇ 613ਲਾਂ ਯੈਂਕ ਵਾਜ਼ਰ ਕੀਤ।
 .ੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਵ ਦਾ ਭੁੱਖ ਭਕਦ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਲਡ 19 ਦੀ ਾਲਧਾਨੀਆਂ ਅਤ ਫਚਾਅ
ਫਾਯ ਜਾਣੂ ਕਯਲਾਉਣਾ ਵ, ਤਾਂ ਜ ਰ ਕ ਆਣ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਨੂੰ ਇ ਲਾਇਯ ਤੋਂ ੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ਯਜ਼ਵਣ ਰਈ
ਜ਼ਵਮਗ ਕਯ ਕਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਤਜ਼ਵ ਮਜ਼ਧਆਂ ਦਾ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਅਤ ਜ਼ਿਰਾ ਰਲ਼ਾਲ਼ਨ ਲੱਰੋਂ ਜ਼ਲਲ਼ਲ਼ ਤਯ
ਤ ਧੰ ਨਲਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ਜ਼ਿਰ ਅੰ ਦਯ ਕਯਨਾਲਾਇਯ ਨੂੰ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ ਭੁੱਖ ਭੰ ਤਯੀ ਲੱਰੋਂ ਅਯੰ ਬ ਕੀਤ
ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਵ ਫੰ ਧੀ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਵਯ ਲਧਯ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਦ
ਜ਼ਵਮਗ ਨਾਰ ਵੀ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਵ ਨੂੰ ਫ਼ਰ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕਗਾ।

I/46682/2020

ੂਚਨਾ ਤ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ
ਜ਼ਵਤ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲੱਰੋਂ ਦਲਾਈ ਲਾਰੀ ਯਚੀ ’ਤ ਜ਼ਲਲ਼ ਤਯ ਤ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਪਤਜ਼ਵ ਦੀ ਭਵਯ ਰਗਾਕ
ਕਜ਼ਲਡ 19 ਦੀ ਾਲਧਾਨੀਆ ਫਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਵ ਜਾਗਯੂਕ
ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ 8 ਜੁਰਾਈ
ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਪਜ਼ਤਵ ਤਜ਼ਵਤ ਕਯਨਾ ਨੂੰ ਾਲਧਾਨੀਆਂ ਜਯੀ ਭਾਤ ਦਣ ਰਈ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਯ ੰ ਬਲ ਤਯੀਕ ਨਾਰ
ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਵਾ ਵ, ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਨੂੰ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਕ। ਇਵ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਲਰ ਯਜਨ ਡਾ.
ਚੰ ਦਯ ਭਵਨ ਕਟਾਯੀਆ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਤ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲੱਰੋਂ ਵਤਾਰ ਇਰਾਜ ਕਯਲਾਉਣ ਰਈ
ਆਉਣ ਲਾਰ ਭਯੀਿਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਰੀ ਯਕਾਯੀ ਯਚੀ ’ਤ ਜ਼ਲਲ਼ ਤਯ ਤ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਪਤਜ਼ਵ ਦੀ ਭਵਯ ਰਗਾਈ ਜਾ
ਯਵੀ ਵ, ਤਾਂ ਜ ਵਯਕ ਜ਼ਲਅਕਤੀ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਤਜ਼ਵ ਨਾਰ ਜੁੜ ਕ ਆਣ ਆਰ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕਜ਼ਲਡ 19 ਦੀ
ਾਲਧਾਨੀਆ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯ ਕ।
ਜ਼ਲਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਚੰ ਦਯ ਭਵਨ ਕਟਾਯੀਆ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯੀ ਵਤਾਰ ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ, ਜਰਾਰਾਫਾਦ
ਅਤ ਅਫਵਯ ਦੀ ਾਯੀਆ ਜ਼ਵਤ ੰ ਥਾਲਾਂ ਜ਼ਲਖ ਦਲਾਈ ਲਾਰੀ ਯਚੀਆ ਅਤ ਆਊਡਟਯ ਪਾਈਰਾ ਦ ਜ਼ਭਲ਼ਨ
ਫ਼ਤਜ਼ਵ ਦ ਰ ਗ ਲਾਰੀ ਭਵਯ ਰਗਾ ਕ ਜ਼ਨਲਕਰੀ ਜ਼ਵਰ ਕੀਤੀ ਵ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਦਲਾਈ ਲਾਰੀ ਯਚੀ ਤ
ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਫ਼ਤਜ਼ਵ ਦੀ ਟੈਂ ਰ ਕਾਂ ਨੰੁੂ ਕਜ਼ਲਡ ਦ ਫਚਾਅ ਅਤ ਾਲਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਤੀ ਰਜ਼ਯਤ ਕਯਨ ਰਈ ਵਾਈ
ਾਜ਼ਫਤ ਵਲਗੀ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਤ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲੱਰੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਥਾਲਾਂ ’ਤ ਾਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਖਜ਼ਦਆ ਲਾਯ ਲਾਯ ਵੱਥ
ਧਣ, ਵਡ ਨੇਟਾਈਿਯ ਦੀ ਲਯਤ, ਭਾਕ ਦੀ ਲਯਤ, ਦਤਾਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਲਯਤ, ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਨੂੰ ਕਾਇਭ ਯੱਖਣ,
ਫਰੜੀ ਭੂਲਭਟ ਨੂੰ ਖਤਭ ਕਯਨ ਫਾਯ ਿਭੀਨੀ ੱਧਯ ਤ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਝਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਵਾ ਵ।

I/46751/2020

ੂਚਨਾ ਤ ਜ਼ਜਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ
ਆਭ ਜਨਤਾ ਦੀ ੁਜ਼ਲਧਾ ਰਈ ਫ਼ਾਈ ਜ਼ਲ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਨਲਾਯਣ ਰ ਦਾ ਗਠਨ
ਅਫਵਯ/ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ, 8 ਜੁਰਾਈ:
ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨਗਯ ਜ਼ਨਗਭ ਰੀ ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਨਗਯ ਜ਼ਨਗਭ ਅਫਵਯ ਲੱਰੋਂ ਆਭ ਜਨਤਾ ਦੀ
ੁਜ਼ਲਧਾ ਰਈ ਫ਼ਾਈ ਜ਼ਲ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਨਲਾਯਣ ਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਵ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਫ਼ਾਈ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਲਧਯ ਾਯਦਯਲ਼ੀ ਅਤ ਰਾਬਕਾਯੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਲ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਨਲਾਯਣ ਰ ਦ ਲ਼ਰ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ
75085-09000 ਵ।
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਨਗਯ ਜ਼ਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅੰ ਦਯ ਯਜ਼ਵਣਾ ਲਾਰਾ ਕਈ ਲੀ ਜ਼ਲਅਕਤੀ ਫ਼ਾਈ ਫੰ ਧੀ ਜ਼ਕਾਇਤ

ਦ ਲਯਲ ਜ਼ਵਤ ਉਯਕਤ ਨੰਫਯ ’ਤ ਲਟਅੱ ਬਜ ਕਦਾ ਵ। ਜ਼ਕਾਇਤ ਦਯਿ ਕਯਨ ਦਾ ਭਾਂ ਲਯ 6
ਲਜ ਤੋਂ ਯਾਤ 9 ਲਜ ਤੱਕ ਵਲਗਾ।

