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Dispatch No. : I/17826/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 1 
---- ਸ਼ ੁੱ ਕਯਵਾਯ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 8 ਸਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਈ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ   
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ  ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ੰਜ਼ਿਆ ਸਈ 14 
---- ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਜ ਕਯਨਾਂ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ੀ ਦੀ ਇਰਾਜ ਕਯਵਾਉਂਣ ਦਯਾਨ ਸ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੈ ਭਤ 
ਠਾਨਕਟ, 10 ਅਰੈਰ 2020 :--- 
 ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਵਿੇ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ 75 ਾਰ ਦੀ ਫਜ ਯਗ ਭਜ਼ਸਰਾ ਦੀ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ ਭਤ ਸ ਗਈ ੀ , ਅਤੇ ਇ 
ਤੋਂ ਫਾਅਦ 7 ਅਰੈਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਭਰੀ ਜ਼ਯਯਟ ਅਨ ਾਯ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਆਈ ਸੈ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 
ਭਜ਼ਸਰਾ ਦਾ ਤੀ ਰੇਭ ਾਰ ਜਜ਼ਟਵ ਆਇਆ ੀ ਅਤੇ ਇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੇ ਕਯੀਫ 5-6 ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੇ ਟੈਟ ਯੀੈਂਜ਼ਰੰਗ ਰਈ ਬੇਜ ੇ

ਗ ਨ। ਜ਼ਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣ ਤੇ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੇ 5 ਭੈਂਫਯ ਸਯ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ ਾਜੀਜ਼ਟਵ 
ਾ ਗ ਸਨ। ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸੈ ਜ਼ਕ ਅੁੱਜ 10 ਅਰੈਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 8 ਰਕਾਂ ਦੇ ਸਯ ਜ਼ਯਯਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ 
ਰਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾ ਗ ਸਨ ਇ ਤਯਹਾਂ ਸ ਣ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ ੀਜ਼ਿਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ੰਜ਼ਿਆ 
14 ਸ ਗਈ ਸੈ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਆਈ 
ਜ਼ਯਯਟ ਦੇ ਅਨ ਾਯ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੇ ਭੈਂਫਯ ਜ਼ਯਵ (23),ਜਤੀ (34), ਯਵੀਨ (53), ਰਜ਼ਭਰਾ ਯਭਾ (50) 
ਅਤੇ  ਯੇ (54) ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾ ਗ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੁੱਜ 10 ਅਰੈਰ ਨ ੰ  ਆਈ ਜ਼ਯਯਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ੇਿਾ 
ਭ ਸੁੱਰਾ  ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਨਵਾੀ  ਬਾ ਚੰਦਯ (67) ਅਤੇ ਗਨੇ ਕ ਭਾਯ (55) ਾਰ ਇਸ ਦਨੋਂ  ਰਕ ਭ ਸੁੱਰਾ ੇਿਾ ਜ਼ਨਵਾੀ ਰੇਭ 
ਾਰ ਦੇ ੰਯਕ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਨ, ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭ ਸੁੱਰਾ ੇਿਾ  ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਕਭਰੇ ਕ ਭਾਯੀ (57),ਸਯ (18), ਜਤੀ 
ਗ ਤਾ (39) ਅਕਜ਼ਯਤੀ (15) ਅਤੇ ਯਾਭ ਜ਼ਆਯੀ (77) ਾਰ ਇਸ ੰਜ ਰਕ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦੇ ੰਯਕ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਨ ਇ ਤੋਂ 
ਇਰਾਵਾ ਇੁੱਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਯਾਜ ਕ ਭਾਯ (56) ਅਨੰਦ ਯ ਯਿਾਂ ਠਾਨਕਟ ਦਾ ਜ਼ਨਵਾੀ ਸੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੀਰ ਸੈ 

ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੇ ਜ਼ਵਥਾਯ ਤੇ ਤਦ ਸੀ ਕੰਟਯਰ ਕਯ ਕਦੇ ਸਾਂ ਅਗਯ ਅੀਂ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ  ਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ 
ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਾਸਯ ਨਸੀਂ ਜ਼ਨਕਰਾਗੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਯੁੱਿ ਕੇ ਸੀ ਅੀਂ ਇ ਫੀਭਾਯੀ ਤੇ 
ਜ਼ਜੁੱ ਤ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦੇ ਸਾਂ। 
ਪਟ ਕੈਨ-(10 ਅਰੈਰ 1 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ 

Assistant Public Relations Officer 10/04/2020 
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Dispatch No. : I/17848/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 2 

----ੈਰਟਯ ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਾਪ ਪਾਈ ਅਤੇ ਰਵਾੀ ਰੈਫਯ ਦਾ ਯੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਜ਼ਧਆਨ 

---- ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਰਵਾੀ ਭਜਦ ਯਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਠਾਨਕਟ, 10 ਅਰੈਰ 2020 :--- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਇ ਭੇਂ ਕਯੀਫ 1200 ਰਵਾੀ ਭਜਦ ਯਾਂ ਦੇ ਯਜ਼ਸਣ ਰਈ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਥਾਨਾਂ ਤੇ ੈਰਟਯ 

ਥਾਨ ਫਣਾ ਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ੈਰਟਯ ਥਾਨਾਂ ਤੇ ਾਪ ਪਾਈ ਦਾ  ਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਿਆਰ ਯੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ 
ਸੈ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 

ਠਾਨਕਟ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਾਯੇ ਥਾਨਾਂ ਤੇ ਾਪ ਪਾਈ ਦਾ 
ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਜ਼ਧਆਨ ਯੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਇ ਰਈ ਨਗਯ ਕਰ  ਜਾਨ ਯ ਅਤੇ ਕਾਯਯੇਸ਼ਨ ਠਾਨਕਟ ਵੁੱਰੋਂ ਪਾਈ 

ਰਈ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਡਊਟੀਆਂ ਰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜ ਭੇਂ ਅਨ ਾਯ ਾਯੇ ੈਰਟਯ ਥਾਨਾ ਦੀ ਾਪ 

ਪਾਈ ਅਤੇ ਫਾਥਯ ਭਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਰਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਸਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ 
ਦੀ ਟੀਭ ਵੁੱਰੋਂ ਸਯ ਯਜ ਇਨਾਂ ਰਵਾੀ ਭਜਦ ਯਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਅਤੇ ਅਗਯ ਜ਼ਕੇ ਵੀ 

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਈ ਫੀਭਾਯੀ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਤ ਯੰਤ ਉਚਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੁੱਰੋਂ 

ਇਨਾਂ ਰਵਾੀ ਭਜਦ ਯਾਂ ਨ ੰ  ਬਜਨ ਦੀ  ਜ਼ਵਧਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। ਇ ਕਾਯਜ ਰਈ ਜ਼ਸਯ 
ਦੀਆਂ ਨ.ਜੀ.. ਵੀ ਆਣਾ ਜ਼ਸਮਗ ਦੇ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। 

ਪਟ ਕੈਨ-(10 ਅਰੈਰ 5,6,7 ) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਥਾਨਾਂ ਤੇ ਫਣਾ ਗ ੈਰਟਯ ਥਾਨਾਂ ਤੇ 

ਾਪ ਪਾਈ ਕਯਦੇ ਸ ਕਯਭਚਾਯੀ।  

Assistant Public Relations Officer 10/04/2020 

 

 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/98/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/17849/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
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---- ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਿੇਤਯਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਰਕਾਂ ਦੇ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜਾਂ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਯਵੇ 
ਠਾਨਕਟ, 10 ਅਰੈਰ 2020 :--- 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਯਨਾਂ ਵਾਈਯ ਦੇ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਕੇ ਜ਼ਭਰਣ ਕਾਯਨ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਜ਼ਛਰੇ ਕਯੀਫ 19 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕਾਯਜੀਰ ਸੈ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਰਕਾਂ ਦੇ ਘਯਾਂ ਤੁੱਕ ਸ ੰ ਚ ਕੇ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਯਵੇ ਅਤੇ ਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੁੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ 
ਕਾਯਜ ਰਈ ਰਕ ਵੀ ਜ਼ਸਮਗ ਕਯਨ ਅਤੇ ਯਵੇ ਦਯਾਨ ਆਉਂਣ ਵਾਰੀ ਟੀਭ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨ ੰ  ਾਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ 
ਜ਼ਕ ਕਯਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਰਾਪ ਾਡੀ ਾਜ਼ਯਆਂ ਦੀ ਰਿਾਈ ਸੈ ਅਤੇ ਾਨ ੰ  ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਇ ਰਿਾਈ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਸਮਗ 

ਕਯੀ। 
. ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੁੱਜ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਟੀਭਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਘਯਟਾ, ਫਜ਼ਭਆਰ, ਨਯਟ ਜੈਭਰ 
ਜ਼ੰਘ ਆਜ਼ਦ ਿੇਤਯਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਰਕਾਂ ਦੇ ਘਯਾਂ ਤੁੱਕ ਸ ੰ ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਜ਼ਕੇ 
ਜ਼ਯਵਾਜ਼ਯਕ ਭੈਂਫਯ ਨ ੰ  ਕਈ ਫੀਭਾਯੀ ਆਜ਼ਦ ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਸੈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਰਕਾਂ ਦਾ ਫ ਿਾਯ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 
ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਸਤ ੰਬਾਰ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੁੱਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਛਰੇ 
ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਇਸ ਸ ਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ ਜ਼ਕ ਕਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਫੀਭਾਯ ਸੈ ਜਾਂ ਜ਼ਵਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੈ ਤਾਂ ਇ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਜਭੇਦਾਯੀ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੇ ਭ ੁੱ ਿੀ ਦੀ ਫਣਦੀ ਸੈ ਅਜ਼ਜਸਾ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ 
 ਯਤ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਿਤ ਕਾਯਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਾਂ ਘਯਾਂ ਦੇ ਫਾਸਯ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱਰੋਂ ਕਾਂਤਵਾ ਦਾ ਟੀਕਯ ਰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਉਸ ਰਕ ਜ਼ਸਤ 
ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਅਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨ ੰ  ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯੁੱਿਣ ਇ ਤਯਹਾਂ ਕਯਨ ਨਾਰ ਜ਼ਜੁੱ ਥੇ ਅੀਂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜ਼ਸਮਗ ਕਯਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੀ ਫੀਭਾਯੀ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵੁੱਧਣ ਤੋਂ ਯਕ ਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੀਰ 

ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਸੀ ਅਜ਼ਜਸੀ ਇੁੱਕ ਦਵਾਈ ਸੈ ਜ ਕਯਨਾਂ ਵਾਈਯ ਦੀ ਚੇਨ ਨ ੰ  ਤਿ ਕਦੀ ਸੈ। 
ਪਟ ਕੈਨ-(10 ਅਰੈਰ 2,3,4 ) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਿੇਤਯਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀ ਟੀਭ ਯਵੇ ਦਯਾਨ ਜ਼ਸਤ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਦੀ ਸਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕਯਦੀ ਸਈ। 

Assistant Public Relations Officer 10/04/2020 
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Dispatch No. : I/17851/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 4 
-----ਸਾਿੀ ਦੀ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੁੱਰੋਂ ਮਜਨਾਫੁੱ ਧ ਜ਼ਵਧੀ ਅਣਾਉਂਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਸਦਾਇਤ 
----ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰੈਣ ਰਈ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਭੀਜ਼ਟੰਗ 
ਠਾਨਕਟ 10 ਅਰੈਰ (  )-ਸਾਿੀ ਦੀ ਭ ੁੱ ਿ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ/ਗਸਾਈ ਕਯੀਫ 8-10  ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੁੱਕ ਜ਼ਿਰੇ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 
ਸ਼ ਯ  ਸਣ ਜਾ ਯਸੀਂ ਸੈ।ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਕਾਯਨ ਗੰਬੀਯ ਜ਼ਥਤੀ ਦੇਿਜ਼ਦਆ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਕਯਜ਼ਪਊ 
ਰਗਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਯੀਦ ਪਯਿਤ ਕਯਨ ਰਈ ਫੰਧਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੇ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੁੱਰੋਂ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰੈਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿੇ ਇੁੱਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਆਮਜ਼ਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਜ਼ਵਬਾਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸਾਿਯ ਸ। 
 ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆਉਂਣ ਵਾਰੇ 

ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹੇ ਅੰਦਯ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ  ਯ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੈ ਇ ਰਈ ਉਨਾਂ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭੇਟੀਆਂ ਦੇ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਵਵਥਾ ਇ ਤਯਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 
ਜ਼ਜਆਦਾ ਦੇਯ ਨਾ ਠਜ਼ਸਯਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਕਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕ ਸਯੇਕ ਆਢਤੀਆਂ ਨਾਰ ਕ ਝ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੀ ਜਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ 
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾ ਯਸੀ ਕਣਕ ਉੇ ਸੀ ਜ਼ਦਨ ਿਯੀਦ ਰਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕੇ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਰੇਾਨੀ ੇ ਨਾ 
ਆਵੇ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਿੇਤੀ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ , ਿੇਤੀ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਯੇਟਯ/ਸੈਰਯ ਕਾਜ਼ਭਆ ਨ ੰ  ਭਾਜ਼ਜਕ ਦ ਯੀ 
ਯੁੱਿਣ, ਆਣੇ ਭ ੰ ਸ ਨ ੰ  ਭਾਕ ਜਾਂ ਾਪ ਕਿੇ ਨਾਰ ਢੁੱਕਣ, ਸੁੱਥ-ਫਾਵਾਂ ਫਾਯ ਫਾਯ ਾਫਣ ਨਾਰ ਧਣ ਅਤੇ ੈਨੀਟਾਈਿਯ ਅਤੇ 
ਇਕ ਜ਼ੁੱ ਠ  ਯੇਅ ੰ ਨਾਰ ਭਸ਼ੀਨ ਭੇਤ ਆਣੇ ਸ਼ਯੀਯ ਤੇ ਯੇਅ ਕਯਨ ਰਈ ਿਾ ਸਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸਨ।ਇੇ ਫੰਧੀ ਕੰਫਾਇਨ/ਟਯਾਅ ਯੀਯ ਭਾਰਕ/ਯੇਟਯਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੀਂਦਾ ੈਨੀਟਾਈਿਯ ਨਾਰ ਯੁੱਿਣਾ ਜਯ ਯੀ 
ਸਵੇਗਾ।ਫਾਸਯਰੇ  ਫੇ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ ਆਈਆਂ ਕੰਫਾਇਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਜ਼ਿਰੇ ਅੰਦਯ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਯਨ ਭੇਂ ੈਨੇਟਾਈਿ 
ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ  ਯੁੱ ਜ਼ਿਆ ਯੁੱਿਣਾ ਫਸ ਤ ਜਯ ਯੀ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਿੇਤਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ 

ਚਾਰਕਾ/ਕਾਜ਼ਭਆ ਨ ੰ   ਯੁੱ ਜ਼ਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। 
ਪਟ ਕੈਨ (10 ਅਰੈਰ 8 ) . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨ ੰ  ਰੈ ਕੇ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯਦੇ ਸ।   

Assistant Public Relations Officer 10/04/2020 

 


