
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/131/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/17948/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
----- ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਰਬਾਜ਼ਵਤ ਜ਼ਤੰਨੋਂ  ਖਤਯਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ਨੰਗ ਕਯ ਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀਰ-ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
---ਾਯ ਇੱਕ ਦੂਯ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਕ ਸੀ ਕਯ ਕਦ ਸਨ ਕਯਨਾ ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਖਤਭ 
----ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਨਾਰ ੰਯਕ ਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਰਾ, ਟੀਭਾਂ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਭਡੀਕਰ ਯਵ 
ਠਾਨਕਟ, 11 ਅਰਰ 2020 (  ) :---ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਜ਼ਵਥਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦ ਰਈ ਕਯਜ਼ਪ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ ਅਤ ਇ ਭੇਂ ਫੀਭਾਯੀ ਦ ਰਕ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦ ਰਈ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਤ ਅਭਰ ਕਯਨਾ ਫਸੁਤ ਸੀ ਜਯੂਯੀ ਸ ਤੱਦ ਸੀ ਅੀਂ 
ਕਯਨਾ ਫੀਭਾਯੀ ਦ ਜ਼ਵਥਾਯ ਨੰੂ ਯਕ ਕਦ ਸਾਂ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕਯੀਫ 15 ਕ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆ ਸਨ। ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਰਾ ੁਜਾਨੁਯ 
ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦਾ ਕ ੀ ਜ਼ਜ ਦੀ ੰਯਕ ਜ਼ਸਟਯੀ ਤ ਕੰਭ ਕਯਜ਼ਦਆਂ 14 ਕ ਰੱਬ ਗ ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦ ਜ਼ਯਵਾਜ਼ਯਕ 
ਭੈਂਫਯ ਜਾਂ ਘਯ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਭਜ਼ਸਰਾ ਆਜ਼ਦ ਦ ੰਯਕ ਰੱਬ ਕ ਇਸ 14 ਕ ਾਸਭਣ ਆ ਸਨ। ਜ ਇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਨਾਰ 
ਫੰਧਤ ਨ। ਕੱਰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਕ ਠਾਨਕਟ ਦਾ ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ ੱੁਤਯ ਰੀ ਰਾਰ ਚੰਦ  ਜ ਭੁਸੱਰਾ ਅਨੰਦੁਯ ਯੜਾਂ ਦਾ ਸ ਅਤ 
ਅਖਫਾਯ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਦਾ ਸ ਅਤ ਇਸ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵੱਚ ਚਕਅੱ ਰਈ ਆਇਆ ੀ ਅਤ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। 
ਇਨਾਂ ਦ ੰਯਕ ਰੱਬ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਸਟਯੀ ਸ। ਇ ਰਈ ਰੀ ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ) 
ਅਤ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀ ਟੀਭ ਫਣਾ ਕ ਇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਾਡ ਾਸਭਣ ਜ਼ਸਰਾ ਕ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦਾ ੀ ਜ ਜ਼ਕ 
ਖਾ ਭੁਸੱਰਾ ੁਜਾਨੁਯ ਅਤ ਦੂਯਾ ਕ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦਾ ਤਾ ਜ ਸ ਉ ਦਾ ਸੁਯਾ ਜ਼ਯਵਾਯ ਜ ਜੁਜ਼ਗਆਰ ਜ਼ਨਵਾੀ ਸ ਇਨਾਂ ਕਰਟਯਾਂ 
ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ੀਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀ ਅਤ ਕਯਜ਼ਪ ੂਯਨ ਤਯ ‘ਤ ਰਾਗੂ ਕਯਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਇਨਹ ਾਂ ਖਤਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਭ ਆਵਾਜਾਈ ਤ 
ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਾਫੰਦੀ ਰਗਾਈ ਗਈ ਸ ਡਾਕਟਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਯਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ।  ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੀਯਾ ਵਾਇੰਟ ਅਨੰਦੁਯ ਯੜਾਂ 
ਫਜ਼ਣਆ ਸ ਜ਼ਜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਾਨ ਫਣਾ ਕ ੀਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਅਤ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀ ਟੀਭ ਵੱਰੋਂ ਭਡੀਕਰ ਯਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਇਸ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ ਜ਼ਕ ਅਗਯ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖਾਂੀ, ਨਜਰਾ, ਾਸ ਦੀ ਭੱਜ਼ਆ, ਜ਼ਯ 
ਦਯਦ, ਫੁਖਾਯ ਆਜ਼ਦ ਕਯਨਾਂ ਦ ਰੱਛਣ ਆਉਂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਜਰ ਅੰਦਯ ਫਣਾ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯਾਂ ਤ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਤਾਂ ਜ 
ਉ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਭੁਸਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਵੀ ਗੱਰ ਨੰੂ ਅਗਯ ਰੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ 
ਨਾਰ ਭੱਜ਼ਆ ਸਯ ਵੀ ਵੱਧ ਕਦੀ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਇੱਕ ਫੀਭਾਯੀ ਸ ਯ ਦਖਣ ਜ਼ਵੱਚ ਆਇਆ ਸ ਜ਼ਕ ਭਾਜ਼ਜੱਕ ਤਯ ਤ ੀੜਤ ਜ਼ਯਵਾਯ ਨਾਰ ਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਵਸਾਯ ਫਦਰ 
ਜ਼ਯਸਾ ਸ, ਯ ਇਨਾਨੀਅਤ ਦ ਨਾਤ ਾਡਾ ਇਸ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਸ ਜ਼ਕ ੀੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ਅੀਂ ਾਯ ਭਾਜ ਅੰਦਯ 
ਯਜ਼ਸੰਦ ਸਾਂ ਅਤ ਇਸ ਫੀਭਾਯੀ ਜ਼ਕ ਨੰੂ ਵੀ ਰਬਾਜ਼ਵਤ ਕਯ ਕਦੀ ਸ ਾਡਾ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਸ ਜ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਸ ਕ ਜ਼ਭਰ ਜੁਰ ਕ ਫੀਭਾਯੀ ਨਾਰ 
ਰੜਾਈ ਕਯੀ ਅਤ ਇ ਫੀਭਾਯੀ ਤ ਜ਼ਜੱਤ ਰਾਤ ਕਯੀ। 
ਪਟ ਕਨ-(11 ਅਰਰ 1,2 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/135/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/17953/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
---- ਕਯਨਾ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰਈ ਰਗਾ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ ਕਫਰ ਅਯਟਯ ਇਕੱਠਾ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਣਗ ਕਫਰ ਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ 
----ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਖੱੁਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਣਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਕਯ ਕਣਗ ਰਾਤ 
---- ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਦਯਾਨ ਨਸੀਂ ਕੱਜ਼ਟਆ ਜਾਵਗਾ ਜ਼ਕ ਵੀ ਘਯ ਦਾ ਕਫਰ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ 
ਠਾਨਕਟ, 11 ਅਰਰ 2020 ( ) :--- ਦਖਣ ਜ਼ਵੱਚ ਆਇਆ ਸ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਜਨਾਂ ਖਤਯਾਂ ਅੰਦਯ ਕਯਨਾ 
ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜ ਜ਼ਭਰ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਖਤਯਾਂ ਅਤ ਸਯ ਖਤਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਫਰ ਆਯਟਯ ਕਫਰ ਦਾ ਜ ਭਾਜ਼ਕ ਜ਼ਕਯਾਇਆ 
ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਡਯ ਟੂ ਡਯ ਜਾ ਕ ਇਕੱਠਾ ਕਯ ਯਸ ਸਨ ਜ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾਂ ਵਾਈਯ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕਦਾ ਸ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . 
ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਨਾਰ ਫੀਭਾਯੀ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਧਾ ਸ ਕਦਾ ਸ ਜ 

ਾਡ ਰਈ ਨੁਕਾਨ ਦਾਇਕ ਸ ਕਦਾ ਸ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜ ਭੇਂ ਚਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੀ ਫੀਭਾਯੀ ਇੱਕ ਭਨੱੁਖ ਤੋਂ ਦੂਜ 
ਭਨੱੁਖ ਦ ੰਯਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆ ਕ ਵੱਧ ਯਸੀ ਸ। ਦਖਣ ਜ਼ਵੱਚ ਆਇਆ ਸ ਜ਼ਕ ਕਫਰ ਆਯਟਯ ਘਯ ਘਯ ਜਾ ਕ ਭਸੀਨੇ ਦਾ ਜ 
ਕਫਰ ਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਜ਼ਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਇਕੱਠਾ ਕਯ ਯਸ ਸਨ ਇ ਤਯਹਾਂ ਜ਼ਆਂ ਦਾ ਰਣ ਦਣ ਜਾਂ ਡਯ ਟੂ ਡਯ ੰਯਕ 
ਇ ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕਦਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਯਨਾਂ ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਰ ਕ ਕਯਜ਼ਪ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਇ ਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਕਈ ਵੀ ਕਫਰ ਅਯਟਯ ਡਯ ਟੂ ਡਯ ਨਾ ਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਆਣ ਜ਼ਕ ਕਯਭਚਾਯੀ ਨੰੂ ਬਜਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ 
ਜ਼ਕ ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਖਤਭ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਫਰ ਅਯਟਯ ਆਣਾ ਫਣਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦਾ ਸ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਅਜ਼ਜਸੀ ਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਕਈ ਵੀ ਕਫਰ ਆਯਟਯ ਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਫਰ ਦਾ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਕੱਟਗਾ। 
ਅਗਯ ਕੱਰ ਨੰੂ ਕਈ ਭਰਾ ਫਣਦਾ ਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ੱਧਯੀ ਫਣਾਈ ਕਭਟੀ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਜ਼ਵਚਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।   
ਪਟ ਕਨ-(11 ਅਰਰ 3 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਠਾਨਕਟ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/137/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/17954/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 3 
----ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ੰਕਟ ਦਯਜ਼ਭਆਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਭੇਂ ਿਯੂਯੀ ਗੱਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਖਣਾ ਿਯੂਯੀ। 
ਠਾਨਕਟ, 11 ਅਰਰ 2020 (  ) :---  ਕਣਕ ਸਾੜੀ ਦੀ ਭੱੁਖ ਪਰ ਸ ਜ ਾਰ 2017-18 ਦਯਾਨ 
ਤਕਯੀਫਨ 35 ਰੱਖ ਸਕਟਅਯ ਯਕਫ ਜ਼ਵੱਚ ਫੀਜੀ ਗਈ ੀ ਅਤ ਕੱੁਰ 163 ਰੱਖ ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਦਾਵਾਯ ਸਈ । ਚਾਰੂ ਸਾੜੀ 
ਦਯਾਨ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਯਕਾਯਡ ਤੜ ਆਭਦ ਸਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸ ਯ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ੱਧਯ ਤ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ 
ਭਾਸਭਾਯੀ ਕਾਯਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤ ਭੰਡੀਕਯਨ ਦਾ ੀਜਨ ਜ਼ਛਰ  ਾਰਾਂ ਨਾਰੋਂ ਕੱੁਝ ਵੱਖਯਾ ਯਜ਼ਸਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸ। ਇ 
ਰਈ ਭੂਸ ਜ਼ਕਾਨ ਬਯਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤ ਭੰਡੀਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਦੀ ਿਯੂਯਤ  ਕਦੀ ਸ। 
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ੰਜਾਫ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ  ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਣਾ ਸ। 

ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤ ਭੰਡੀਕਯਨ ਦ ਕੰਭ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ਿਯੂਯਤ ਸਣ ਕਾਯਨ ਉਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ,ਾਪ 
ਪਾਈ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਵੀ ਯੱਖਣਾ ਣਾ ਸ। ਜਕਯ ਸਠ ਜ਼ਰਖੀਆਂ ਕੱੁਝ ਗੱਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਰ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤ 
ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭੰਡੀਕਯਨ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਭੁਸ਼ਕਰਾ ਤੋਂ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਅਭਯੀਕ 
ਜ਼ੰਘ ਫਰਾਕ ਖਤੀ ਫਾੜੀ ਅਪਸ਼ਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। 
             ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਦਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਭੇਂ ਜ਼ਫਜਰੀ ਦੀਆ ਤਾਯਾਂ ਜ਼ਢੱਰੀਆ 
ਸਣ, ਜ਼ਫਜਰੀ ਦ ਟਯਾਂਪਾਯਭਯ ਤੋਂ ਜ਼ਨਕਰ ਚੰਜ਼ਗਆਜ਼ੜਆਂ ਕਾਯਨ, ਭਿਦੂਯ ਦੁਆਯਾ ੱੁਟੀ ੁਰਗਦੀ ਫੀੜੀ ਜ਼ਗਯਟ ਕਾਯਨ ਜਾਂ 
ਜ਼ਕ ਸਯ ਅਣਗਜ਼ਸਰੀ ਕਾਯਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਰੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਪਰ ਦ ਨੁਕਾਨ ਸਣ 
ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਖਤੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ, ਸ਼ੂਆਂ ਅਤ ਭਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਫਸੁਤ ਨੁਕਾਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਖਤਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਫਜਰੀ ਦੀਆਂ 
ਤਾਯਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਇੰਨੀ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਭੇਂ ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ ਛੱਤਯੀ ਭਤ ਆਾਨੀ ਨਾਰ 
ਜ਼ਨਕਰ ਕ। ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਯਾਂ ਜ਼ਭਤਯੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਯਵਾ ਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ  ਸ, ਤਾਂ ਜ 
ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ ਦ ੁਯਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਨਕਰਣ ਵਾਰੀਆਂ ਚੰਜ਼ਗਆੜੀਆਂ ਨਾਰ ਸਣ ਵਾਰ ਨੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕ। 

ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ ਨੰੂ ਖੰਜ਼ਫਆਂ, ਜ਼ਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਅਤ ਜ਼ਖੱਚਾਂ ਨਾਰ ਟਕਯਾਉਣ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ੰਜਾਫ 
ਟਟ ਾਵਯ ਰਾਈ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਢੱਰੀਆਂ ਤਾਯਾਂ, ਟਯਾਂਪਾਯਭਯ/ਜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਾਯਜ਼ਕੰਗ ਜਾਂ 
ਜ਼ਫਜਰੀ ਦੀ ਾਯਜ਼ਕੰਗ ਦੀ ੂਚਨਾ ਦਣ ਰਈ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦ ਦ ਵਟ ਨੰ. 9646106835/ 9646106836 ਜਾਯੀ 
ਕੀਤ ਸਨ ਜ਼ਜ ਤ ਕਈ ਵੀ ਜ਼ਕਾਨ ਜ਼ਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਢੱਰੀਆਂ ਤਾਯਾਂ,ਟਯਾਂਪਯ/ਜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਾਯਜ਼ਕੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਫਜਰੀ ਦੀ 
ਾਯਜ਼ਕੰਗ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਵਾਰ ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟ ਭਤ ੂਯਾ ਤਾ ਅਤ ਜੀ ੀ  ਰਕਸ਼ਨ ਬਜ ਕਦਾ ਸ । ਇ ਕੰਭ ਨੰੁ 
ਜ਼ਸਰ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਕਯਵਾ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।ਇ ਤਯਾਂ ਕਯਨ ਨਾਰ ਅੱਗ ਨਾਰ ਸਣ ਨੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। 



      ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਦੂਜਾ ਕੰਭ ਜ ਇ ਵਰ ਕਯਨ ਵਾਰਾ, ਉਸ ਸ,ਖਤਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭਜੂਦ ਟਯਾਂਪਾਯਭਯਾਂ ਦ ਆਰ  ਦੁਆਜ਼ਰਉਂ 
ਤਕਯੀਫਨ ਇੱਕ ਭਯਰ ਦ ਯਕਫ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਯਕ ਵੱਖਯੀ ਯੱਖਣੀ। ਜ਼ਕਾਨ ਵੀਯ,ਆਭ ਦਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ 
ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਟਯਾਂਪਾਯਭਯ / ਜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਦੀ ਾਯਜ਼ਕੰਗ ਕਾਯਨ ਜ਼ਨਕਰ ਚੰਜ਼ਗਆਜ਼ੜਆਂ ਨਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਨੰੂ ਅੱਗ 
ਰੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸ । ਇ ਨੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਿਯੂਯੀ ਸ ਜ਼ਕ ਇ ਵਕਤ  ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ-ਜ਼ਸਰਾਂ 
ਟਯਾਂਪਾਯਭਯ ਦ ਆਰ ਦੁਆਜ਼ਰਉਂ ਤਕਯੀਫਨ ਇੱਕ ਭਯਰ ਯਕਫ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੱਥ ਨਾਰ ਕਯਕ,ਵੱਖਯੀ ਾਂਬ ਰਣੀ 
ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਇ ਕੱਟੀ ਸਈ ਪਰ ਨੰੂ ਕੰਫਾਈਨ ਨਾਰ ਕਟਾਈ ਭੇਂ ਭਸ਼ੀਨ ਦ ਅੱਗ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਅਜ਼ਜਸਾ ਕਯਨ 

ਨਾਰ ਜ਼ਕ ਵੀ ਟਯਾਂਪਯ ਤੋਂ ਜ਼ਨਕਰ ਚੰਜ਼ਗਆਜ਼ੜਆਂ ਨਾਰ ਸਣ ਵਾਰ ਨੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ,ਸ ਕ ਤਾਂ ਟਯਾਂਪਯ 
ਦਾ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਕੱਜ਼ਟਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਅਤ ਟਯਾਂਪਯ ਦ ਆਰ  ਦੁਆਜ਼ਰਉਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤ ਖਤ ਨੰੂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਜ਼ਗੱਰਾ ਕਯ ਦਣਾ 
ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 
         ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਭੁਕੰਭਰ ਸਣ ਤੱਕ ਤੂੜੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਯੀਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਸੀਂ ਕਯਨੀ 
ਚਾਸੀਦੀ । ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨੀਂ ਫਭਭੀ ਫਯਾਤ ਸਣ ਕਾਯਨ ਇ ਵਾਯ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੁਝ ੱਛੜ ਗਈ ਸ। ਸਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਨਭੀ ਸਣ 
ਕਾਯਨ ਕਣਕ ਦ ਦਾਜ਼ਣਆਂ ਅਤ ਨਾੜ ਜ਼ਵੱਚ ਕੁਝ ਨਭੀਂ ਯਜ਼ਸ ਕਦੀ ਸ।ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਰ ਦ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ੱਕਣ ਤ ਸੀ 
ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਜਕਯ ਪਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ੱਕਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਸੀ ਕਯ ਰਈ ਜਾਵ ਦਾਜ਼ਣਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਨਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 
ਯਜ਼ਸਣ ਕਾਯਨ ਉਜ ਦ ਜ਼ਭਆਯੀਣ ਤ ਅਯ ੈਂਦਾ ਸ। ਨਭੀ ਵਾਰ ਨਾੜ ਨੰੂ ਯੀਯ ਨਾਰ ਤੂੜੀ ਫਨਾਉਣ ਭੇਂ ਕਈ ਵਾਯ ਅੱਗ 
ਰੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ ਅਤ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਨੰੂ ਵੀ ਅੱਗ ਰੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸ । ਇ ਰਈ 
ਭੱੁਚ ਇਰਾਕ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਭੁਕੰਭਰ ਸਣ ਉਯੰਤ ਸੀ ਤੂੜੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਯੀਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵ।ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਈ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਤੂੜੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਯੀਯ ਚਰਾਉਣ ਤ ਾਫੰਦੀ ਰਗਾਈ ਗਈ ਸ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ 

ਯੀਯ ਭਸ਼ੀਨ ਚੱਰਣ ਨਾ ਧੂੜ ਅਤ ਜ਼ਭੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਸ ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਸਣ ਨਾਰ 
ਕਯਨਾ/ਾਸ/ਦਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ਰਬਾਵਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਾਸ ਰਣ ਜ਼ਵੱਚ ਤਕਰੀਪ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਆਣ ਜ਼ਟਊਫਵਰ ਦ 
ਚੁਫੱਜ਼ਚਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਾਣੀ ਬਯ ਕ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਕ ਵੀ ੰਕਟਕਾਰੀਨ ਸਾਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਾਣੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕ। ਸਯਕ 
ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਅੱਗ ਫਜਾਊ ਭਜ਼ਸਕਭ ਦਾ ਟਰ ਪਯੀ ਨੰਫਯ 101 ਮਾਦ ਯੱਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਤਾਂ ਜ ਿਯੂਯਤ ਣ ਤ ਤੁਯੰਤ ਅੱਗ 
ਫਜਾਊ ਭਜ਼ਸਕਭ ਯਾਫਤਾ ਕਾਇਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ਼ਕ।ਆਰ-ਦੁਆਰ  ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਵਧਦ ਸ ਕਾਂ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਯੱਖਜ਼ਦਆਂ ਆਉਣ 
ਵਾਰਾ ਭਾਂ ੰਕਟ ਵਾਰਾ ਰਤੀਤ ਸੰੁਦਾ ਸ,ਇ ਰਈ ਇਸਜ਼ਤਆਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਆ ਦੀ ਬਰਾਈ ਅਤ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਰਈ ਉਜ਼ਚਤ 
ਸਵਗਾ ਜ਼ਕ ਫਰੜੀ ਅਤ ਫਵਜਾ ਭੂਵਭੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਖਤੀਫਾੜੀ ਨਾਰ ੰਫੰਧਤ ਕੰਭ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਇ ਨਾਭੁਯਾਦ 
ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਨਾਰ ੰਫੰਧਤ ਕਾਯਜ ਵੀ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ੂਯ ਕੀਤ ਜਾ ਕਣ। ਖਤੀਫਾੜੀ  ਭਸ਼ੀਨਯੀ 
ਨਾਰ ੰਫੰਧਤ ਭਜ਼ਰਆ ਦ ੰਫੰਧ ਜ਼ਵੱਚ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਜ਼ਕਾਨ ਕਾਰ ੈਂਟਯ ਦ ਭਫਾਇਰ ਨੰ. 
9855102604 ਜਾਂ ੰਫੰਧਤ ਜ਼ਿਰ ਦ ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਜਾਂ ਫਰਾਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 



ਕਦਾ ਸ। 
ਪਟ ਕਨ-(11 ਅਰਰ 4 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਫਰਾਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ। 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/139/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/17959/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 4 
----  ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਦੁਨੇਯਾ ਜ਼ਨਵਾੀ ਮ ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ 

--- 4 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਆਈ ਕਯਨਾ ਨੇਗਜ਼ਟਵ 

ਠਾਨਕਟ, 11 ਅਰਰ 2020 (  )-----ਅੱਜ ਜ਼ਦਨ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਦੁਨੇਯਾ ਜ਼ਨਵਾੀ 
ਮ ਾਰ (42) ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 4 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ 

ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਦੀ ੰਜ਼ਖਆ 15 ਤ ਸੰੁਚ ਗਈ ਸ 
ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਜ਼ਜ ਦੀ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨੀ ਅਰਜ਼ਭਤਯ ਜ਼ਵਖ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ ਭਤ 

ਸ ਗਈ ੀ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਨੰੂ 5 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਰਾਤ ਸਈ ਸ ਜ਼ਜ ਅਨੁਾਯ 
ਇੱਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਸ ਅਤ ਚਾਯ ਰਕ ਕਯਨਾ ਨੇਗਜ਼ਟਵ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਯਕਤ ਦੱ 

ਅਨੁਾਯ ਮ ਾਰ ਜ ਦੁਨੇਯਾ ਜ਼ਨਵਾੀ ਸ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਅੰਕੂ ਦੀ 

ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਸ। ਰਵੀਨ ਕੁਭਾਯੀ, ਯਆ ਅਤ ਧਯਭਾਰ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਵੀ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਸ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੰਕੂ ਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ੰਯਕ ਜ਼ਵੱਚ ਨਸੀਂ ੀ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਰਵੀਨ ਕੁਭਾਯੀ ਜੁਜ਼ਗਆਰ 

ਜ਼ਨਵਾੀ ਰਜ਼ਭਰਾ ਦ ੰਯਕ ਜ਼ਵੱਚ ੀ, ਯਆ ੁਯ ਕੁਭਾਯ ਦ ੰਯਕ ਜ਼ਵੱਚ ੀ ਅਤ ਧਯਭਾਰ ੁਯ ਅਤ ਰਭ 

ਾਰ ਦਨ  ਦ ੰਯਕ ਜ਼ਵੱਚ ੀ। 
 

ਪਟ ਕਨ-(11 ਅਰਰ 5 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 5 

----ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਭੇਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਫਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕ ਕਾਯਨ ਾ ਜਾਣ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ 

---ਡਾਕਟਯ ਨਾਰ ੰਯਕ ਦਾ ਭਾ ਵੀ ਵਯ 7 ਵਜੋਂ ਤੋਂ 11 ਵਜੋਂ ਤੱਕ 
----ਭਯਜੈਂੀ ਦਯਾਨ ਸੀ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਭੇਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਰਈ ਜਾ ਕਦੀ ਸ  ਜ਼ਸਤ ੁਜ਼ਵਧਾ 

ਠਾਨਕਟ, 11 ਅਰਰ 2020 ( )----- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 7 ਵਜ ਤੋਂ 11 ਵਜ ਤੱਕ ਛਟ ਜਯੂਯੀ 

ਕੰਭਾਂ ਜ਼ਜਵ ਕਜ਼ਯਆਨਾ, ਫਜੀ, ਫੈਂਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਰਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸ , ਯ ਇ ਦ ਉਰਟ ਰਕਾਂ ਵੱਰੋਂ ਕਯਜ਼ਪ 
ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ ਤਯ ਤ ਚਜ਼ਕੰਗ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ੀ ਜ਼ਕ ਰਕ ਜ਼ਕਸੜ ਕੰਭ ਕਯਨ 
ਰਈ ਫਾਸਯ ਜ਼ਨਕਰ ਯਸ ਸਨ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਚਜ਼ਕੰਗ ਦਯਾਨ ਕਯੀਫ 80 ਰਤੀਤ ਰਕਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਸਣਾ ੀ ਜ਼ਕ 

ਡਾਕਟਯ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਸਯ ਯਜ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਂ ਇਨਾਂ ਕਾਯਜਾਂ ਰਈ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ 
ਉ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਸੀ ਡਾਕਟਯ ਕਰ ਦਵਾਈ ਆਜ਼ਦ ਰਈ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਅਗਯ ਕਈ ਭਡੀਕਰ 

ਭਯਜੈਂੀ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਕ ਵੀ ਭੇਂ ਡਾਕਟਯ ਕਰ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਚਜ਼ਕੰਗ ਦਯਾਨ ਅਗਯ ੱੁਛ ਜਾਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦ 

ਜਵਾਫ ਜ਼ਵੱਚ ਕਈ ਗਰਤੀ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਖਰਾਪ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਗਰੀ ਭੁਸੱਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਆ ਯਸੀ ਸ ਜ਼ਕ ਕਈਆਂ ਗਰੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰਕਾਂ ਵੱਰੋਂ 

ਗਯੱੁਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਫਠ ਕ ਕਯਜ਼ਪ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਅਜ਼ਜਸੀ ਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਅਗਯ ਕਈ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਾਂ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।   
ਪਟ ਕਨ-(11 ਅਰਰ 6 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ 


