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 I/21067/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
---- ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਾਵਯ ਤ ਵਾਟਯ ਜ਼ਯਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ 
ਭਜੂਦਾ ਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
---- . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ (ਕਜ਼ਵਡ-19) ਦੀ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਥਤੀ ਫਾਯ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਜ਼ਵਥਾਯ ੂਯਵਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
 
ਠਾਨਕਟ 29 ਅਰਰ  2020 ( ) ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਾਵਯ ਤ ਵਾਟਯ ਜ਼ਯਯ ਅੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਵਸ਼ 
ਦਯ ਤ ਸੰੁਚ ਅਤ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ (ਕਜ਼ਵਡ-19) ਦੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਭਜੂਦਾ ਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ 
ਕੰਰਕ ਭਜ਼ਰਕੁਯ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਵਖ ਉਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ 
ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚ ਸਯਨਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਯਵਰੀ ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ , ਦੀਕ ਜ਼ਸਰਯੀ 
..ੀ. ਠਾਨਕਟ, ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ), ਫਰਯਾਜ ਜ਼ੰਘ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ਼ਵਕਾ), 
ਅਯਦੀ ਜ਼ੰਘ .ਡੀ.ਭ.ਠਾਨਕਟ, ਡਾ. ਜ਼ਵਨ ਦ ਯੀਨ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਠਾਨਕਟ, ਡਾ. ਯਾਰ ਅਤ ਸਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ 
ਸਾਿਯ ਨ। 
ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ 
ਕਜ਼ਵਡ-19 ਨਾਰ ਰੜਨ ਰਈ ੂਯ ੁਖਤਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਨੰੂ ਰ ਕ ਫਣਾ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਜਨਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅਗਤ ਰਫੰਧਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਆਈਰਸ਼ਨ ਸਤਾਰ ਵਜੋਂ 
ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕਯੀਫ 24 ਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਦ ਆ ਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 
ਕਯੀਫ 9 ੂਯੀ ਤਯਾ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਸ ਚੱੁਕ ਸਨ ਅਤ 15 ਰਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ 
ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡ ਜ਼ਵਖ ਚਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਇ ਭਕ ਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨੰੂ ਰ ਕ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤ ਗ ਜ਼ਡਜੀਟਰ 
ਰਾਨ ਫਾਯ ਜ਼ਵਥਾਯ ੂਯਵਕ ਭਝਾਇਆ। ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਨੇ ਾਯ ਰਫੰਧਾਂ ਤ ੰਤੁਟੀ ਜ਼ਵਅਕਤ ਕੀਤੀ। 
 
 ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 4) ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ (ਕਜ਼ਵਡ-19) 
ਫਾਯ ਕੀਤ ਰਫੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸਇਆ। 
 ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 5) ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਾਵਯ ਤ ਵਾਟਯ ਜ਼ਯਯ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਯਯਟ ੜਦ 
ਸ। 
 ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 6) ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ (ਕਜ਼ਵਡ-19) 
ਫਾਯ ਕੀਤ ਰਫੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸਇਆ। 
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I/21069/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
---- ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਾਵਯ ਤ ਵਾਟਯ ਜ਼ਯਯ ਵੱਰੋਂ ਕਾਨਵਾਂ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਤ ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਸਯ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਯਾ 
----ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਨੇ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰੁਚ ਜ਼ਰਆ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
 
ਠਾਨਕਟ 29 ਅਰਰ  2020 ( ) ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੇ ਰਗਾਇਆ ਸਵ ਭਾਕ, ਸੈਂਡਵਾ ਰਈ ਮਗ ਰਫੰਧ ਅਤ ਰ 
ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ ਜ਼ਧਆਨ, ਇਨਾਂ ਗੱਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਖ ਕ ਜ਼ਜੱਥ ਅੀਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਜ਼ਵਥਾਯ ਤ ਯਕ ਰਗਾ ਕਦ ਸਾਂ ਉੱਥ 
ਅੀਂ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਤੰਦਯੁਤ ਵੀ ਯਸਾਂਗ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜ਼ਰੀਰ ਕੱਤਯ ਾਵਯ ਤ ਵਾਟਯ ਜ਼ਯਯ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਕਯਨ ਕਯਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਯਾ 
ਕੀਤਾ ਅਤ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਕੀਤ ਗ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ। ਇ ਭਕ ਤ ਉਨਾਂ ਨਾਰ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ, ਫਰਯਾਜ ਜ਼ੰਘ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ਼ਵਕਾ), ਫਰਫੀਯ ਫਾਜਵਾ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਕੱਤਯ 
ਠਾਨਕਟ, ੁਖਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਿਰਹਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਰਾਈ ਕੰਟਯਰਯ ਅਤ ਸਯ ਫੰਧਤ ਜ਼ਵਬਾਗਾਂ ਦ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸਾਿਯ ਨ। 
ਬ ਤੋਂ ੀਜ਼ਸਰਾ ਜ਼ਰੀਰ ਕੱਤਯ ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜੀ ਕਾਨਵਾਂ ਦੀ ਦਾਨਾਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਖ ਸੰੁਚ ਜ਼ਜੱਥ ਸੰੁਚ ਉਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਸੈਂਡਵਾ, 
ਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ, ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਅਤ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਖ ਕੀਤ ਗ ਭਡੀਕਰ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ। ਉਨਾਂ ਭੰਡੀ ਦ ਦਯ ਦਯਾਨ ਜ਼ਕਾਨਾਂ 
ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆ ਯਸੀਆਂ ਰਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦ ਫਾਯ ਵੀ ੁਜ਼ਿਆ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਾਯ ਰਫੰਧ ੂਯ 
ਸਨ ਫ ਰੜ ਸ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ ਦਯ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਅੀਂ ਗੁਜਯ ਯਸ ਸਾਂ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਜ਼ਵ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਵਾਯ 
ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਜ ਟਕਨ ਜ਼ਟਭ ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ ਉ ਦਾ ਭੱੁਖ ਉਦਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੀ ਸ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਜਭਾ ਨਾ ਸਵ 
ਤਾਂ ਜ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਰਾਨੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਨਸੀਂ 
ਕਯਨਾ ਵਗਾ। ਉਨਾਂ ਇ ਭਕ ਤ ਫਾਯਦਾਨਾ ਅਤ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਫਾਯ ਵੀ ਜ਼ਵਥਾਯ ੂਯਵਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ 
ਕੀਤੀ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਤਾਯਾਗੜਹ ਦੀ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਦੀ ਚਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਕ  
ਆ ਯਸੀਆਂ ਭੱਜ਼ਆਵਾਂ ਵੀ ੁਣੀਆਂ। 
 
   ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 1) ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਕਾਨਵਾਂ ਦਾਨਾਭੰਡੀ ਦਾ ਦਯਾ 
ਕਯਦ ਸ। 
   ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 2) ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਕਾਨਵਾਂ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਦ ਸ। 
ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 3) ਕਾਨਵਾਂ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਰੀ  ਵਣੁ ਰਾਦ ਜ਼ਰੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਸੰੁਚੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰੈਂਦ ਸ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
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---- ਨ ਜਵਾਨ ਘਯ ਫਠੇ ਕਯ ਕਦ ਸਨ ਆਨ ਰਾਈਨ ਯਜ਼ਿਟਯਸ਼ਨ 

---- ਨ ਿਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਟਰੀਪਨ, ਵੀਡੀ ਕਾਨਪਯੰ ਯਾਸੀਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ ਕਯੀਅਯ ਗਾਈਡੈਂ- ਯਿਗਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਠਾਨਕਟ 

 

ਠਾਨਕਟ 29 ਅਰਰ  2020 ( ) ਕਜ਼ਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਦਯਾਨ ਕੂਰ ਕਾਰਜ ਫੰਦ ਸਣ ਕਾਯਣ 
ਨ ਿਵਾਨ ਰੜਕ ਅਤ ਰੜਕੀਆਂ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੀ ਭਜੂਦ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਨ ਫਰ ਫਣਾਈ ਯੱਖਣ ਰਈ ਯਕਾਯ ਦ ਆਦਸ਼ਾ ਅਤ 
ਜ਼ਿਰਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮਗ ਅਗਵਾਈ ਸਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਵਰੋਂ ਫਯਿਗਾਯ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਯ ਫਠੇ ਆਨ 

ਰਾਈਨ ਯਜ਼ਜਟਯਸ਼ਨ ਕਯਨ ਦ ਉਯਾਰ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਇ ਫੰਧੀ ਗੁਯਭਰ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਯਜ਼ਨੰਗ ਅਪਯ 

ਵਰੋਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਿਗਾਯ ਦੀ ਬਾਰ ਕਯਨ ਵਾਰ ਨ ਜਵਾਨ ਆਣਾ ਨਾਭ ਘਯ-ਘਯ ਯਿਗਾਯ ਯਟਰ www.pgrkam.com    ਤ ਘਯ 

ਫਠੇ ਯਜ਼ਿਟਯਸ਼ਨ ਕਯ  ਕਦ ਸਨ। ਇ ਯਟਰ ਯਾਸੀਂ ਨ ਜਵਾਨ  ਨ ਕਯੀਆਂ ਅਤ ਕਯਾਂ ਫੰਧੀ ਸਯ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯ 

ਕਦ ਸਨ। 
 ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਿਗਾਯ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਦਕਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਵਰੋਂ ਰਾਕ ਡਾਊਨ ਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਬਜ਼ਵੱਖ ਦ ਕਯੀਅਯ ਫੰਧੀ ਜ਼ਜਵ ਉਚਯੀ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਣ, ਭੁਕਾਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਖਆਂਵਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਤਆਯੀ, ਵ ਯਿਗਾਯ ੁਯੂ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਕੀਭਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਣ ਰਈ ਆਨ ਰਾਈਨ ਕਯੀਅਯ ਗਾਈਡੈਂ / ਕਸ਼ਜ਼ਰੰਗ ਦਾ 
ਰਗਯਾਭ ਉਰੀਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ ਸ।ਇਸ ਕਾਊਂਜ਼ਰੰਗ ਟਰੀਪਨ / ਵੀਡੀ ਕਾਨਪਯੰ ਯਾਸੀਂ ਵਯ 9 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਜ ਤੱਕ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਇਆ 

ਕਯਗੀ।ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜ਼ਸਯਾਂ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕਯਕ ਆਨ ਰਾਈਨ ਭਡ ਯਾਸੀਂ ਗਯੱੁ ਕਾਊਂਜ਼ਰੰਗ ਕਯਾਉਣ ਦ ਉਯਾਰ ਕੀਤ 
ਜਾਣਗ।ਇ ਫੰਧੀ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦ ਵਟ ਗਯੱੁ ਫਣਾ ਗ ਸਨ। ਜ਼ਿਰਾ ਯਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਅਪਯ ਗੁਯਭਰ ਜ਼ੰਘ ਵਰੋਂ 
ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਾਉਜ਼ਰੰਗ ਰਣ ਫੰਧੀ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਰਭੈਂਟ ਅਪਯ ਸ਼ਰੀ ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਦ ਭੁਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 9872896147 

ਅਤ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਵਜ ਕੁਭਾਯ,ਫੀ.ਟੀ.ਭ ( ੰਜਾਫ ਜ਼ਕਰ ਜ਼ਡਵਰਭੈਂਟ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਠਾਨਕਟ ਦ ਭੁਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 9465857874 ਤ ੰਯਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।ਕਈ ਵੀ ਨ ਜਵਾਨ ਸਯ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਣ ਰਈ ਇਨਾਂ ਜ਼ਦੱਤ ਨੰਫਯਾਂ ਤ ੰਯਕ ਕਯਕ ਆਣਾ ਨਾਭ ਵਟ 

ਗਯੱੁ ਜ਼ਵੱਚ ਡ ਕਯਵਾ ਕਦਾ ਸ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਸਯ ਤਯਾਂ ਦੀ ਕਯੀਅਯ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਟ ਗਯੱੁ ਜ਼ਵੱਚ ਭੁਸੱਈਆਂ 

ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਨ ਜਵਾਨ ਯਕਾਯੀ ਨ ਕਯੀਆਂ ਫੰਧੀ ਸ਼ਾਪਟ ਜ਼ਕਰ ਕਯ ਕਯਨ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਰਾਕਡਾਊਨ 

ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਆਨ ਰਾਈਨ ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ।ਰਾਕਡਾਊਨ ਖੁਰਣ ਉਯੰਤ ਇਸ ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ 
ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਫਰਕੱੁਰ ਭੁਪਤ ਯਜਾਨਾਂ ਦ ਘੰਟ ਦ ਭਸੀਨੇ ਰਈ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ।ਇ ਫੰਧੀ ਚਾਸਵਾਨ ਨ ਜਵਾਨ ਜ +2 ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ 
ਉਯ ਦੀ ਮਗਤਾ ਵਾਰ ਰੜਕ ਅਤ ਰੜਕੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਆਣੀ ਜ਼ਸਭਤੀ ਜ਼ਰਖਤੀ ਤਯ ਤ ਦਪਤਯ ਦੀ ਈ-
ਭਰ  degto.ptk@gmail.com  ਤ ਬਜ ਕਦ ਸਨ।ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ੁਯਜਯ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਕ ਯਟਰ ਤ ਨਾਭ ਯਜ਼ਜਟਯ 

ਕਯਾਉਣ ਫੰਧੀ ਅਤ ਕਯੀਅਯ ਗਾਈਡੈਂ ਰਣ ਫੰਧੀ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯਨ। 
 

ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 7) ਗੁਯਭਰ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਯਜ਼ਨੰਗ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ। 
  

http://www.pgrkam.com/
mailto:degto.ptk@gmail.com
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 I/21148/2020 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 4 
 
---- 15 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਰਕਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 6 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਜ਼ਵੱਚ 3 ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 3 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ 
---  ਕਯਨਾ ਨੇਗਜ਼ਟਵ 3 ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਦੂਯ ਪਜ ਦੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਕਯਕ ਟਟ ਰਈ ਬਜੀ 
---- ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਰਕ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਯਜ਼ਸਣ ਨੰੂ ਤਯਜੀਸ ਦਣ 
 
ਠਾਨਕਟ 29 ਅਰਰ  2020 (   ) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵਖ ਫਣਾ ਆਈਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਜ 15 ਕਯਨਾ 
ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਚਰ ਜ਼ਯਸਾ ੀ ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 6 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਬਜੀ ਗਈ ੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 3 ਰਕਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਅਤ 3 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਨੇਗਜ਼ਟਵ ਜ਼ਯਯਟ ਆਈ ਸ। ਜ਼ਜਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਨੇਗਜ਼ਟਵ ਜ਼ਯਯਟ ਆਈ ਸ ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਦੂਯ ਪਜ ਰਈ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਕਯਕ ਟਟ ਰਈ ਬਜ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਆਈ ਜ਼ਯਯਟ ਅਨੁਾਯ ਕਤਾ (24) ਜ ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ ਦ ੰਯਕ ਰਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ੀ ਦੀ ਜ਼ਸਰ 
ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਨੇਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ ਅਤ ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ ਦ ੰਯਕ ਰਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਅਕ (59), ੰਤ ਕੁਭਾਯੀ (67) ਅਤ ਜ਼ਨਯਭਰਾ (52) 
ਦੀ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕਰਾ ਯਾਣੀ(45) ਅਤ ਦਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ (78)ਦਨ  ੁਜਾਨੁਯ 
ਜ਼ਨਵਾੀ ਜ ੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਕਭਰ ਕੁਭਾਯੀ ਦ ੰਯਕ ਰਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੂਯ ਪਜ ਦੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਕਯਕ ਟਜ਼ਟੰਗ 
ਰਈ ਬਜ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸ। 
       ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਦ ੰਯਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆ 335 ਰਕਾਂ ਦ ਟਟ ਕਯਵਾ ਗ 
ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 300 ਨੇਗਜ਼ਟਵ ਅਤ 20 ਰਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾ ਗ ਅਤ 15 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣੀ ਫਾਕੀ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 
ਾਯੀ ਦ ਕਯੀਫ 492 ਰਕਾਂ ਦ ਕਯਨਾ ਟਟ ਕਯਵਾ ਗ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 412 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਵ, 4 ਰਕ ਕਯਨਾ 
ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾ ਗ ਅਤ 74 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ ਸ। 3 ਅਜ਼ਜਸ ਰਕਾਂ ਦ ਟਟ ਕਯਵਾ ਜ ਜ਼ਵਦ ਤੋਂ ਆ ਨ ਅਤ 
ਇਸ ਜ਼ਤੰਨੋਂ  ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਤਯਾ ਸੁਣ ਤੱਕ 830 ਕੂਰ ਟਟ ਕਯਵਾ ਗ 715 ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ 
ਨੈਗਜ਼ਟਵ 24 ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਅਤ 89 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ ਸ ਅਤ 2 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਇਨਵਜ਼ਰਡ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 
ਉਯਕਤ ਅਨੁਾਯ 24 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਰਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 9 ਰਕ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਸ ਗ ਸਨ ਅਤ 15 ਰਕਾਂ ਦਾ ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡ ਜ਼ਵੱਚ 
ਇਰਾਜ ਚਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। 
          ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਫਚਾਅ ਰਈ ਜ਼ਿਰ ਅੰਦਯ ਕਯਜ਼ਪਊ ਰਗਾਇਆ ਸ ਅਤ ਜ਼ਿਰਾ 
ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੋਂ ਜਾਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਜਾਯੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼/ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰਕ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਯਜ਼ਸਣ ਅਤ ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਭਨਟਨ ਕਯਕ ਯੱਖਣ। ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਯ 
ਜਯੂਯੀ ਕੰਭ ਰਈ ਜ਼ਨਕਰਣ ਭੇਂ ਭਾਕ ਰਾਿਭੀ ਤਯ ਤ ਜ਼ਸਨਣ ਅਤ ਆਣ ਸੱਥਾਂ ਨੰੂ ਵਾਯ-ਵਾਯ ਾਫੁਣ ਨਾਰ ਜਯੂਯ ਧਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 
ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਘਯ ੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ਜਗਾ ਸ ਅਤ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਯਜ਼ਸ ਕ ਅੀ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜ਼ਵਯੱੁਧ ਜੰਗ ਰੜ 
ਕਦ ਸਾਂ। 
 
ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 8) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ।   
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/732/2020-DPRO Pathankot 

I/21154/2020 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 5 
---- ਸਜੂਯ ਾਜ਼ਸਫ ਤੋਂ 7 ਰਕ ਸੰੁਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ 
--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ 7 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜਾਂਚ ਕਯ ਸਟਰ ਉਰੈਂ ਜ਼ਵਖ ਕੀਤਾ ਕਆਜ਼ਯਨਟਾਈਨ 
 
ਠਾਨਕਟ 29 ਅਰਰ  2020 ( ) ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ  ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਘਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ। 
ਜ਼ਜ ਦ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ 7 ਰਕ ਜ ਸਜੂਯ ਾਜ਼ਸਫ ਜ਼ਵਖ ਗ ਸ ਨ ਅਤ ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਸਜੂਯ ਾਜ਼ਸਫ ਸੀ ਯੁਕ 
ਸ ਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਰਆਂਦਾ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸ ਫਜ਼ਠੰਡਾ ਤੋਂ ਠਾਨਕਟ ਰਈ ਇੱਕ ਫੱ ਜ਼ਵੱਚ ਇਨਾਂ 7 ਰਕਾਂ 
ਨੰੂ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਯਭਾਨੰਦ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰੁਚਾਇਆ । ਇੱਥ ਯਭਾਨੰਦ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ 
ਜ਼ਵਸ਼ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀ ਟੀਭ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚ ਰ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਜ਼ਵਨੇ ਕੁਭਾਯ, .ਚ.. ਤਾਯਾਗੜ ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰ ਜ਼ੰਘ, ਯਜ਼ਡ ਟੀਭ ਘਯਟਾ 
ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚ ਡਾਕਟਯ ਯਾਘਵ, ਕਯਨ ਅਤ ਦਰਜੀਤ ਾਭਰ ਨ । ਇ ਟੀਭ ਵੱਰੋਂ ਫੱ ਨੰੂ ਯਭਾਨੰਦ ਜ਼ਵਖ ਯਕ ਕ ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ 
ਫੁਖਾਯ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕ ਵੀ ਤਯਾਂ ਦ ਕਈ ਰੱਿਣ ਨਸੀਂ ਾ ਗ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ 
ਵੱਰੋਂ ਗੱਡੀਆ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯ ਕ ਇਨਾਂ 7 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਡਰਸਜੀ ਯਡ ਜ਼ਥਤ ਸਟਰ ਰੈਂ ਜ਼ਵਖ ਸੰੁਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਇੱਥ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 14 
ਜ਼ਦਨ ਰਈ ਕਆਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ । 
 
ਪਟ ਕਨ (29 ਅਰਰ 9,10,11,12,13) ਸਜੂਯ ਾਜ਼ਸਫ ਤੋਂ ਆ 7 ਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾ ਯਭਾਨੰਦ 
ਜ਼ਵਖ ਜਾਂਚ ਕਯਦੀ ਸਈ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀ ਯਜ਼ਡ ਟੀਭ । 
 


