
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/490/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19743/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ ਨੰ-1 
---- ਹਯਕ ਯਜ਼ਜਸਟਰਡ ਉਸਾਯੀ ਜ਼ਕਯਤੀਆਂ ਦ ਅਕਾਉਂਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ 3-3 ਹਜਾਯ ਦੀਆਂ ਦ ਜ਼ਕਸ਼ਤਾਂ ਾਈਆਂ 
 
ਠਾਨਕਟ, 22 ਅਰਰ 2020 :----- ੰਜਾਫ ਜ਼ਫਰਜ਼ਡੰਗ ਡਂ ਅਦਯ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ  ਰਪਅਯ ਫਯਡ  ਿੱਰੋਂ ਹਯਕ ਯਜ਼ਜਸਟਰਡ 
ਉਸਾਯੀ ਜ਼ਕਯਤੀਆਂ ਦ ਅਕਾਉਂਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ 3-3 ਹਜਾਯ ਦੀਆਂ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਦ ਜ਼ਕਸਤਾਂ ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ 
ਸਰੀ ਕੰ ਯ ਡਾ ਯ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਕਯਤ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਅਤ ਸਰੀ ਭਨੋਜ ਸਯਭਾ ਰਫਯ ਇੰਨਪਯਸਭੈਂਟ ਅਪਸ਼ਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਸਾਂਝ ਤਯ 
ਤ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ਜ਼ਫਰਜ਼ਡੰਗ ਡਂ ਅਦਯ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ  ਰਪਅਯ ਫਯਡ ਨਾਰ ਯਜ਼ਜਸਟਰਯਡ ਜ਼ਕਯਤੀ 
ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਜ਼ਜ  ਯਾਜ ਜ਼ਭਸਤਯੀ, ਉਨਾਂ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਦ ਭਜਦੂਯ, ਸਯੀਆ ਫੰਨਣ  ਾਰ , ਟਾਈਰ ਰਗਾਉਂਣ  ਾਰ , ਰੰਫਯ, 
ਇਰਕਟਰੀਜ਼ਸਅਨ , ਯੰਗ ਕਰੀ ਦਾ ਕੰਭ ਆਜ਼ਦ ਕਯਨ  ਾਰ ਉਸਾਯੀ ਜ਼ਕਯਤੀਆਂ ਦ ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਭਾਯਚ ਭਯੀਨੇ 3000 ਹਜਾਯ 

ਯੁ ਦੀ ਜ਼ਹਰੀ ਜ਼ਭਸਤ ਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ਹੁਣ ਅਰਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਇਨਾਂ ਜ਼ਕਯਤੀਆਂ ਦ ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦੂਸਯੀ 3 ਹਜਾਯ ਯੁ ਦੀ 
ਜ਼ਕਸਤ ਾਈ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਉਯਕਤ ਫਯਡ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਜ਼ਜਸਟਰਯਡ ਕਯੀਫ 8 ਹਜਾਯ ਜ਼ਕਯਤੀ ਸਾਭਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ੂਯ ੰਜਾਫ ਅੰਦਯ ਕਯਜ਼ਪ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਇਹ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦਾ 
ਉਯਾਰਾ ਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਅਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਜ਼ਜਸਟਰਯਡ  ਯਕਯਾਂ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦਾ ਕੰਭ ਕਾਜ  ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਫੰਦ ਹ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਉਨਾਂ ਘਯਾਂ 
ਅੰਦਯ ਇਸ ਰਾਿੱਕ ਡਾਊਣ ਦਯਾਨ ਜ਼ਕਸ ਤਯਾਂ ਦੀ ਯਜੀ ਯਟੀ ਦੀ ਰਸਾਨੀ ਨਾ ਆ । ਇਸ ਉਦਸ ਨਾਰ ਹਯਕ ਜ਼ਕਯਤੀ ਕਾਭ ਦ 
ਖਾਤ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਭਾਯਚ ਅਤ ਅਰਰ ਭਹੀਜ਼ਨਆਂ ਦਯਾਨ 3 –3 ਹਜਾਯ ਦੀਆਂ ਦ ਜ਼ਕਸਤਾਂ ਾਈਆਂ ਗਈਆ ਹਨ 
ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਹ ਜ਼ਕ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਸਯਕਾਯ ਇਸ ਅਖੀ ਘੜੀ ਅੰਦਯ ਹਯਕ  ਯਗ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱਖ ਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 
ਜ਼ਕਸ ਤਯਾਂ ਦੀ ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ   ਇਸ ਉਦਸ ਨਾਰ ਇਨਾਂ ਕਾਯਜਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਰ 
ੂਯਾ ਕਯ ਯਹੀ ਹ। ਦੂਸਯ ਾਸ ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਜ਼ਕਸਤਾ ਆਉਂਣ ਨਾਰ ਉਸਾਯੀ ਜ਼ਕਯਤੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ  ੀ ਖੁਸੀ ਦੀ ਰਜ਼ਹਯ 
ਾਈ ਗਈ ਹ । 

ਪਟ ਕਸਨ-(22 ਅਰਰ 10) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸਰੀ ਕੰ ਯ ਡਾ ਯ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਕਯਤ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਅਤ ਸਰੀ ਭਨੋਜ ਸਯਭਾ 
ਰਫਯ ਇੰਨਪਯਸਭੈਂਟ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/492/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19750/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 2 
---- ਰਾਬਾਤਯੀ  ਯੀਪਾਈ ਕਯਨ ਭਗਯੋਂ ਯਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕਿੱ ਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ ਹਭ ਜ਼ਡਰ ਯੀ 
----ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਜਾ ਗੀ ਅਤ ਭਾਸਕ ਾਉਂਣਾ ਹ ਗਾ ਜਯੂਯੀ 
ਠਾਨਕਟ, 22 ਅਰਰ 2020 :--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ 
ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨੀ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਕ  ਾਯਡ ਨੰਫਯ 37 ਨਜਦੀਕ ਕ.ਪ.ਸੀ. ਸਕੂਰ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਖ 
ਕਿੱਚ ਯਾਸਨ ਦੀ ਸਰਾਈ ਸਭੇਂ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਇਕਿੱਠੀ ਹਈ ਸੀ ਅਤ ਰਕਾਂ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਕਸ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ , 
ਭਾਸਕ ਆਜ਼ਦ ਦ ਯਾਸਨ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਖਿੱ ਚ ਧੁਹ ਕਯ ਯਹ ਸਨ, ਜ਼ਕਉਂਜ ੂਯ ਬਾਯਤ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਜ਼ ਡ-19 ਦ ਭਾਯੂ ਰਬਾ ਾਂ ਨੰੂ 
ਦਖਦ ਹ ਕਯਜ਼ਪ /ਰਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਹ। ਇਸ ਰਈ ਕਜ਼ ਡ 19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ, ਭਾਸਕ, 
ਸਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ੂਯਾ ੂਯਾ ਾਰਣ ਕਯਨਾ ਫਹੁਤ ਹੀ ਜਯੂਯੀ ਹ । 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਫੰਧ ਜ਼ ਿੱ ਚ  ਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ) ਠਾਨਕਟ  ਿੱਰੋਂ ੜਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ੜਤਾਰ ਕਯਨ 
ਉਯੰਤ ਉਨਾਂ  ਿੱਰੋਂ  SOP( Standard Operating Procedure)ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਯ ਸਫੰਧਤ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ/ਸਸਰ ਜ਼ਡਊਟੀ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ /ਕਰਿੱ ਸਟਯ ਇੰਚਾਯਜ ਯਾਸਨ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਰਾਈ ਕਯਦ ਸਭੇਂ ਕੰਭ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਉਂਣਗ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਾਬ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ  ਯੀਪਾਈ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਗਾ ਅਤ ਉਸ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਸਜ਼ਰ ਯਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕਿੱ ਟ ਤ ਰਗਾਈ ਜਾ ਗੀ ਅਤ ਦੂਸਯ ਨੰਫਯ ਤ ਹਯਕ ਯਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕਿੱ ਟ ਦੀ  ੀ ਹਭ 
ਜ਼ਡਰ ਯੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਯਕਤ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨੰੂ ਦਖਦ ਹ ਸਭੂਹ ਥਾਣਾ  ਾਈਜ ਤਾਇਨਾਤ ਸਸਰ ਜ਼ਡਊਟੀ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਯਾਸਨ ਆਜ਼ਦ  ੀ 
ਸਰਾਈ ਕਯਦ ਸਭੇਂ ਆਭ ਜਨਤਾ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਅਤ ਭਾਸਕ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱਖਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਣਗ ।ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ  ਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਇਸ ਸਫੰਧੀ  ਯਆਰ ਇੰਚਾਯਜ ਹਣਗ । 
 

ਪਟ ਕਸਨ-(22 ਅਰਰ 2 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/493/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19751/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 3 
---- ਟਾਟਾ ਸੰਧੂ ਭਟਯਜ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਫੂਂਰੈਂਸ/ਫਿੱ ਸਾਂ/ ਨ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਰਈ 22 ਅਰਰ 
2020 ਤੋਂ 24 ਅਰਰ 2020 ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਰ ਯਿੱਖਣ ਦ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ 
---- ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਜ਼ਕਸ  ੀ ਰਾਈ ਟ ਗਿੱਡੀ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਯਜ਼ ਸ ਜਾਂ ਜ਼ਯਅਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ 
ਠਾਨਕਟ, 22 ਅਰਰ 2020 :--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ 
ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ ਡ –19 (ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ)ਨੰੂ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਭਹਾਭਾਯੀ ਘਜ਼ਸਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ। ਇਸ ਫੀਭਾਯੀ 
ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ  ੀ ਕਯਜ਼ਪ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਹ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਭਜੂਦਾ ਸਭੇਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ , ੁਜ਼ਰਸ ਰਸਾਸਨ ਅਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਬਾਗ ਯਾਤ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਬਾ ਯਹ 
ਹਨ ਇਸ ਉਦਸ ਰਈ ਸਯਕਾਯੀ ਗਿੱਡੀਆਂ/ ਫੂਂਰੈਂਸ ਫਗਯਾ ਹਯ ਸਭੇਂ ਜ਼ਤਆਯ ਫਯ ਜ਼ਤਆਯ ਯਜ਼ਹਣੀਆਂ ਰਾਜਭੀ ਹਨ ਯ ਇਨਾਂ 

ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ ਜ਼ਕਸ  ੀ ਸਭੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਯਾਫੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹ ਅਤ ਇਨਾਂ ਗਿੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਯ ਾਉਂਣਾ ਅਜ਼ਤ ਜਯੂਯੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਰਕ ਜ਼ਹਿੱ ਤ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱਖਜ਼ਦਆਂ ਟਾਟਾ ਸੰਧੂ ਭਟਯਜ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਫੂਂਰੈਂਸ/ਫਿੱ ਸਾਂ/ ਨ ਦੀ 
ਭੁਯੰਭਤ ਰਈ 22 ਅਰਰ 2020 ਤੋਂ 24 ਅਰਰ 2020 ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਰ ਯਿੱਖਣ ਦ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਕ ਰ ਸਯਕਾਯੀ ਗਿੱਡੀਆਂ ਅਤ ਹਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਫੂਂਰੈਂਸ ਅਤ ਗਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਯਅਯ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ ਅਤ ਹਯ ਜ਼ਕਸ 
ਰਾਈ ਟ ਗਿੱਡੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਯਜ਼ ਸ  ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ। ਅਗਯ ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਉਰਘਣਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਾ 
ਗ ਤਾਂ ਧਾਯਾ 188 ਅਧੀਨ ਕਾਯ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। 
 
ਪਟ ਕਸਨ-(22 ਅਰਰ 9 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/495/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19752/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 4 
--- ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ- 
----ਧੁਿੱ  ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਸਜ਼ਭਆਨਾ ਰਗ ਾਇਆ 
 
ਠਾਨਕਟ, 22 ਅਰਰ 2020 :--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਦ ਜ਼ ਸਥਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 
ਦ ਆਦਸਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਕਯਜ਼ਪ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ 
ਅੰਦਯ ਹੀ ਯਹੋਂ ਤਿੱਦ ਹੀ ਸਾਜ਼ਯਆਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਤੰਦਯੁਸਤ ਯਜ਼ਹ ਸਕਦੀ ਹ, ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਫੈਂਕ ਦੀ ਸੁਜ਼ ਧਾ ਦਣ ਰਈ ਸਭਾਂ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ 
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਉਬਗਤਾ ਾਂ ਦਾ ੂਯਾਂ ਜ਼ਖਆਰ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸਰੀ ਸੁਨੀਰ ਦਿੱਤ 
ਭਨੇਜਯ ਰੀਡ ਫੈਂਕ, ੰਜਾਫ ਨੇਸਨਰ ਫੈਂਕ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਚਰ ਯਹੀਆਂ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਫੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਚਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਕ ਫੈਂਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਉਂਣ  ਾਰ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜ਼ ਧਾ ਾਂ ਅਤ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ ਸ਼ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ । 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਭੇਂ  ੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਜੰਨੇ  ੀ ਫੈਂਕ ਹਨ ਉਨਾਂ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਜਭੀਨ ਤ ਯੰਗਦਾਯ ਗਰ  
ਰਗਾ ਗ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਰਕ ਇਨਾਂ ਗਜ਼ਰਆਂ ਅੰਦਯ ਖੜ ਹ ਕ ਸਸਰ ਜ਼ਡਸਟਰੈਂਸ ਫਯਕਯਾਯ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਇਹ  ੀ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ  ੀ ਫੈਂਕ ਉਬਗਤਾ ਨੰੂ ਜ਼ਜਆਦਾ ਇੰਤਜਾਯ ਨਾ ਕਯਨਾ  । ਰਕਾਂ ਦੀ 
ਸੁਜ਼ ਧਾ ਰਈ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਜ਼ਜਿੱ ਥ ਜਯੂਯਤ ਹ ਸਜ਼ਭਆਨਾਂ ਆਜ਼ਦ  ੀ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਅਿੱਗ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਤ ਭਾੜ ਰਬਾ ਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਫੈਂਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦ ਸਭੇਂ ਭਾਸਕ ਜਯੂਯ ਾਉਂਣ ਅਤ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ 
ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ । 
 
ਪਟ ਕਸਨ (22 ਅਰਰ 4,5) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਯਿੱਖ ਕ ਖੜ ਫੈਂਕ ਉਬਗਤਾ। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/508/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19785/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 5 
 
• ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਰਜ਼ਕਰਆ ਤਸਿੱਰੀ ਫਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਰ ਜਾਯੀ 
• ਹੁਣ ਤਿੱਕ 1236 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਅਤ 516 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਹਈ- ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
 
ਠਾਨਕਟ 22 ਅਰਰ  2020 ( ) ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਜ਼ਫਕ ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ 
ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਸਾਯੀ ਖ਼ਯੀਦ ਰਜ਼ਕਰਆ ਤਸਿੱਰੀ ਫਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਹ। ਜ਼ਿਰ ਜ਼ ਚ 
 ਿੱਖ  ਿੱਖ ਖ਼ਯੀਦ ਜੰਸੀਆਂ  ਿੱਰੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 516 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰ ਦ ਖ਼ਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ ਜ਼ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ੀਣ  ਾਰ ਾਣੀ ਅਤ ਫਾਯਦਾਣ ਆਜ਼ਦ ਤੋਂ 
ਇਰਾ ਾ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣ ਅਤ ਹਿੱਥ ਧਣ ਆਜ਼ਦ ਦ ਸੁਚਿੱ ਜ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖ਼ਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ 
ਜ਼ ਚ ਖ਼ਯੀਦ ਰਜ਼ਕਜ਼ਯਆ ਦਯਾਨ  ਯਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਰੀਆਂ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਰਤੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ, ਭਿਦੂਯਾਂ ਅਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ 
 ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ 1236 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਹਈ ਹ ਅਤ 516 ਭੀਜ਼ਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰਨ  ਿੱਰੋਂ 328 ਭੀਜ਼ਟਰਕ  ਟਨ, ਭਾਯਕਪੈੱਡ  ਿੱਰੋਂ 62 ਭੀਜ਼ਟਰਕ 
ਟਨ, ਨਸ  ਿੱਰੋਂ 24 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ੰਜਾਫ ਸਟਟ  ਅਯ ਹਾਊਸ ਕਾਯਯਸ਼ਨ  ਿੱਰੋਂ 80 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਪ. ਸੀ. ਆਈ  ਿੱਰੋਂ 
22 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਯੀਦ ਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ੁਿੱ ਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਯੰਤ 
ਖਯੀਦ ਕਯਕ ਚੁਕਾਈ  ੀ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਕਯ ਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਤਾਂ ਜ ਖ਼ਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ ਜ਼ ਚ ਕਈ  ੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਸ਼ 
ਆ । 
 
ਪਟ ਕਸਨ (22 ਅਰਰ 6,7,8) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/510/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19796/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ ਨੰ.6 
---- ਕਯਜ਼ਪਊ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ  ਾਰ 356 ਰਕਾਂ ਜ਼ਖਰਾਪ ਧਾਯਾ 188 ਅਧੀਨ ਭਾਭਰ ਦਯਜ 
 
ਠਾਨਕਟ, 22 ਅਰਰ 2020 ----ਭਾਨਮਗ ਸਰੀ ਦੀਕ ਜ਼ਹਰਯੀ ਆਈ.ੀ.ਸ. ਸ.ਸ.ੀ. ਠਾਨਕਟ ਜੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਰਸ 
ਨੋਟ ਜਾਯੀ ਕਯਦ ਹ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ ਸ  ਬਯ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਜ਼ ੰਡ-19 ਦੀ ਭਹਾਂਭਯੀ (ਜ਼ਫਭਾਯੀ) ਦ ਚਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਜਰਾ ਰਸਾਸਨ, 
ਠਾਨਕਟ  ਿੱਰੋਂ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ  ਾਰ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ,  ਾਯੀਆਂ, ਕਾਯਫਾਯ ਕਯਨ  ਾਰ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ 
ਆਜ਼ਦ ਦ ਜ਼ਖਰਾਪ ਜਯ ਧਾਯਾ 188 ਬ.ਦ. ਤਜ਼ਹਤ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ 356 ਭੁਕਿੱ ਦਭਾ ਦਯਜ ਕੀਤ ਗ ਹਨ।ਇਹ ਭੁਕਿੱ ਦਭ ਉਹਨਾਂ 
ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ਜ਼ਖਰਾਪ ਦਯਜ ਕੀਤ ਗ ਹਨ, ਜ ਜ਼ਫਨਾ  ਜਾ ਜਾਂ ਜ਼ਫਨਾ ਕਯਜ਼ਪਊ ਾਸ ਤੋਂ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਘੰੁਭ ਯਹ ਸਨ।ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਸ.ਸ.ੀ.ਠਾਨਕਟ ਜੀ ਨੇ 188 ਬ.ਦ. ਤਜ਼ਹਤ ਦਯਜ ਹ ਯਹ ਭੁਕਿੱ ਦਜ਼ਭਆਂ ਸਫੰਧੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਦ ਹ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਜ਼ਖਰਾਪ 188 ਬ.ਦ. ਤਜ਼ਹਤ ਭੁਕਿੱ ਦਭਾ ਦਯਜ ਹੰੁਦਾ ਹ, ਉਸ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਦਾ ਾਸਯਟ, ਡਯਾਇਜ਼ ੰਗ ਰਾਇਸੰਸ 
ਨਹੀ ਫਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਜ਼ ਦਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਯਕਾਯੀ ਨ ਕਯੀ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ। ਜ਼ ਸ਼ਸ ਤਯ 
ਤ ਨੋਜ ਾਨ ਫਿੱਚ ਆਣੀ ੜਾਈ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ ਦਸ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦ ਹਨ ਅਤ ਭਾਨਮਗ ਅਦਾਰਤ  ਿੱਰ ਜੁਯਭਾਨੇ (ਸਜਾ 
ਜਾਫੀ) ਹਣ ਕਯਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ ਿੱ ਖ ਖਯਾਫ ਹ ਸਕਦਾ ਹ। 
ਭਾਨਮਗ ਸ.ਸ.ੀ. ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਸਭੂਹ ਜ਼ਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਫਨਾ  ਜਾਂ ਅਤ ਜ਼ਫਨਾ ਕਯਜ਼ਪਊ ਾਸ ਦ 
ਘਯ ਫਾਹਯ ਨਾ ਜ਼ਨਕਰਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹ ਅਤ ਸ.ਸ.ੀ. ਸਾਜ਼ਹਫ  ਿੱਰੋਂ ਠਾਨਕਟ  ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ 
ਜ਼ਕ ਆਣ-ਆਣ ਘਯਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਜ਼ਹਕ ਆਣ ਆ ਨੰੂ, ਸਭਾਜ ਅਤ ਦਸ ਨੰੂ ਫਚਾਉ। 
 
 ਪਟ ਕਸਨ-(22 ਅਰਰ 11) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸਰੀ ਦੀਕ ਜ਼ਹਰਯੀ ਆਈ.ੀ.ਸ. ਸ.ਸ.ੀ. ਠਾਨਕਟ । 

  



 

 


