
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/196/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18162/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
----- ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਯਜ਼ਪਓ ਨ ੰ   ਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਰਾਗ  ਕਯਨ ਰਈ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਯਜ਼ਪਓ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਸਦਾਇਤ 
---ਘਯ ਫੈਠੇ ਸੀ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੰਗਵਾਉਂਣ ਰਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰਟਾਂ ਜਾਯੀ 
--- ਵੇਯੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਛਟ ਨਸੀਂ ਸੈ ਅਤੇ ਾਯੇ ਆਣੇ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਸੀ ਯਜ਼ਸਣਗੇ-ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਠਾਨਕਟ 13 ਅਰੈਰ (   ) : ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ 13 ਅਰੈਰ ਵੇਯ ਤੱਕ 16 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਦੇ ਕੇ 
ਆ ਚ ੱ ਕੇ  ਸਨ ਯ ਰਕਾਂ ਵੱਰੋਂ ਇ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਨ ੰ  ਜ਼ਜਆਦਾ ਗੰਬੀਯਤਾ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜ਼ਰਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਵੇਖਣ ਜ਼ਵੱਚ ਆਇਆ ੀ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਰਗਾ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦਯਾਨ ਵੀ ਨ ਜਵਾਨ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਕੇ ਕੰਭਕਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਅੰਦਯ ਘ ੰ ਭਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਕਦੇ 
ਸਨ ਅਤੇ ਰਕ ਵੀ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਗਰੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਫੈਠੇ ਯਜ਼ਸੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਜ ਤੇ ਗੰਬੀਯ ਨ ਜ਼ਟ ਰੈਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ 
ਠਾਨਕਟ ਅਤੇ  ਜਾਨ ਯ ਅੰਦਯ 12 ਅਰੈਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਕਜ਼ਯਆਨਾ, ਭੈਡੀਕਰ ਅਤੇ ਵਰੰਟੀਅਯ ਰਈ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤੇ ਾਯੇ ਕਯਜ਼ਪਓ ਭੈਨ ਅਰ ਕਾਯਡਾਂ ਨ ੰ  ਯੱਦ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀ। ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਰਫੱਧਤਾ ਘਯ 
ਜ਼ਵੱਚ ਸੀ ਕਯਵਾਉਂਣ ਦੇ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭੈਡੀਕਰ ਟਯਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਟਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ 
ਸ ਣ ਰਕ ਘਯ ਫੈਠੇ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਭੰਗਵਾ ਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਾਯਾ ਭਾਨ ਸਭ 
ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਰਾ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਰਈ ਵੇਯੇ 
7 ਵਜ ੇਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ੀ ਯ ਰਕਾਂ ਵੱਰੋਂ ਵੇਯੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਭਜ਼ਝਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ 
ਇਸ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦਯਾਨ ਛਟ ਸੈ ਇਸ ਛਟ ਨਸੀਂ ੀ। ਸ ਣ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਨੇ ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ 
ਦ ਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੀ ਈ ਾ ਜ਼ਦੱਤੇ ਸਨ ਜ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਡਯ ਆਉਂਣ ਤੇ ਘਯ ਜ਼ਵੱਚ ਸੀ ਸ ੰ ਚਾਉਂਣਗੇ। ਉਨਾਂ 

ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਈ ਰਈ 11 ਭੈਡੀਕਰ ਟਯ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੇ ਸਨ 
ਜ਼ਜਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਸਯੇਕ ਭੈਡੀਕਰ ਟਯ ਜ਼ਜਨਾਂ ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਵਰੰਟੀਅਯ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ ਜ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਾਈਜ ਦੇਣਗੇ,  ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਵੱਚ 2 ਭੈਡੀਕਰ ਟਯ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ ਦ ਕਾਨਦਾਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਬਯਾ 
ਦਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੈਡੀਕਰ ਟਯ ਤੋਂ ਸਯੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਦਵਾਈਆਂ ਘਯ ਸੀ ਸ ੰ ਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਨ ਦੀ  ਜ਼ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਈ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ 25 ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਦੀਆਂ 
ਦ ਕਾਨਾਂ ਅਤੇ  ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਵੱਚ 9 ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ ਸਯੇਕ ਦ ਕਾਨ ਨਾਰ 3 ਤੋਂ 7 
ਤੱਕ ਵਰੰਟੀਅਯ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ ਜ ਪਨ ਤੇ ਆਡਯ ਆਉਂਣ ਤੇ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਪਨ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਦੇ ਘਯ 
ਸ ਚਾਉਂਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਫਗ ਫਾਜਾਯ, ਈਜੀ ਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ਾਰ ਭੇਗਾ ਭਾਯਟ ਨ ੰ  ਵੀ ਾਭਰ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਗਆ ਸੈ । ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਨਯਟ ਜੈਭਰ ਜ਼ੰਘ ਫਰਾਕ ਜ਼ਵੱਚ 5 ਇੰਚਾਯਜ ਵਰੰਟੀਅਯ ਰਗਾ ਗ ਸਨ 
ਅਤੇ ਸਯੇਕ ਵਰੰਟੀਅਯ ਨਾਰ 5 ਤੋਂ 7 ਵਰੰਟੀਅਯ ਰਗਾ ਗ ਸਨ ਜ ਾਭਾਨ ਦੀ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਘਯ ਘਯ ਕਯਨਗੇ। ਉਨਾਂ 



ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਧਾਯਕਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 37 ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਨਤਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੈ ਅਤੇ ਸਯੇਕ ਦ ਕਾਨ ਨਾਰ 2 
ਵਰੰਟੀਅਯ ਰਗਾ ਗ ਸਨ ਜ ਇ ਾਭਾਨ ਦੀ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਕਯਨਗੇ। ਧਾਯ ਕਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 12 ਫਜੀ ਜ਼ਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਰਈ ਰਭਾਜ਼ਣਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਅਤੇ 2 ਭੈਡੀਕਰ ਟਯਾਂ ਨ ੰ  ਧਾਯਕਰਾਂ ਖੇਤਯ ਜ਼ਵੱਚ ਛਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੈ ਜ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਈ ਘਯ ਘਯ ਕਯਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭੀਯਥਰ ਖੇਤਯ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਯੀਫ 
36 ਕਜ਼ਯਆਨਾਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੈ ਸਯੇਕ ਦ ਕਾਨਦਾਯ ਨਾਰ 2 ਵਰੰਟੀਅਯ ਸਣਗੇ ਜ ਕਜ਼ਯਆਨਾ 
ਦੀ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਕਯਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਣੇ ਘਯਾਂ 

ਅੰਦਯ ਸੀ ਯਸ। 
ਪਟ ਕੈਨ-(13 ਅਰੈਰ 1) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 

 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/199/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18176/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
---- ਸ਼ਭਵਾਯ ਨ ੰ  ਆਈ 21 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭੈਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 6 ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਅਤੇ 15 ਨੈਗਜ਼ਟਵ 
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ  ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ੰਜ਼ਖਆ ਸਈ 22 

---- ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਜ ਕਯਨਾਂ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ੀ ਦੀ ਇਰਾਜ ਕਯਵਾਉਂਣ ਦਯਾਨ ਸ ਚ ੱ ਕੀ ਸੈ ਭਤ 
ਠਾਨਕਟ, 13 ਅਰੈਰ 2020 :--- 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਭਵਾਯ ਨ ੰ  ਆਈ 21 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭੈਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 6 ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਅਤੇ 15 ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਜ਼ਯਯਟਾਂ 
ਰਾਤ ਸਈਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਵਬਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਰਗਾ ਕੇ ਅਨੰਦ ਯ ਯੜਾਂ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ 
ਕ ਭਾਯ ਅਤੇ ਦ ਨੇਯਾ ਜ਼ਨਵਾੀ ਮ ਾਰ ਦੇ ੰਯਕ ਰਕਾਂ ਦੀ  ਚੀ ਫਣਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਅਤੇ ਨਾਰ ਸੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਵੀ 
ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭਵਾਯ ਨ ੰ  ਆਈ ਜ਼ਯਯਟ ਅਨ ਾਯ ੰਤ ਕ ਭਾਯੀ 
(67) ਜ ਫਜ਼ਗਆਰ ਜ਼ੰਡ ਦੀ ਜ਼ਨਵਾੀ ਸੈ ਅਤੇ ਯਾਜ ਕ ਭਾਯ ਦੀ ਭਾਤਾ ਦੀ ਭਤ ਤੇ ਅਪ ਕਯਨ ਰਈ ਅਨੰਦ ਯ ਯੜਾਂ 
ਆਈ ਸਈ ੀ ਅਤੇ ਕਯੀਫ ਇੱਕ ਸਪਤਾ ਯਾਜ ਕ ਭਾਯ ਦੇ ਘਯ ਜ਼ਵੱਚ ਯਸੀ, ੰਤ ਕ ਭਾਯੀ ਜ਼ਯਤੇ ਜ਼ਵੱਚ ਯਾਜ ਕ ਭਾਯ ਦੀ ਬੈਣ 
ਰਗਦੀ ਸੈ। ਇੇ ਤਯਹਾਂ ਅਨੰਦ ਯ ਕ ਰੀਆ ਜ਼ਨਵਾੀ ਜ਼ਨਯਭਰਾ (52 ) ਜ ਜ਼ਕ ਯਾਜ ਕ ਭਾਯ ਦੀ ਬਾਫੀ ਰੱਗਦੀ ਸੈ। ਇ ਤੋਂ 

ਇਰਾਵਾ ਯਾਜ ਕ ਭਾਯ ਦੀ ਫੇਟੀ ਕਤਾ (24) , ਅਕ (59)  ੱ ਤਯ ਰਾਰ ਚੰਦ ਜ਼ਨਵਾੀ ਅਨੰਦ ਯ ਕ ਰੀਆ ਦੀ ਵੀ 
ਭੈਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸੈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ  ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਕ ਭਾਯੀ ਜ਼ਜ ਦੀ ਇਰਾਜ 
ਦਯਾਨ ਭਤ ਸ ਗਈ ੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਯ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਕਭਰੇਸ਼ ਕ ਭਾਯੀ ਦੇ ੰਯਕ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਦਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ (78 ) 
 ਜਾਨ ਯ ਅਤੇ ਕਭਰੇ ਯਾਣੀ (45) ਜ਼ਨਵਾੀ ਭ ਸੱਰਾ ੇਖਾਂ  ਜਾਨ ਯ ਦੀ ਵੀ ਭੈਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ 



ਆਈ ਸੈ।  ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਯਾਜ ਕ ਭਾਯ ਨਾਰ ੰਯਕ ਯੱਖਣ ਵਾਰੇ 15 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸੈ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ 
ਦੇ ਭੈਡੀਕਰ ਟੈਟ ਰਈ 11 ਅਰੈਰ ਨ ੰ  ੈਂਰ ਬੇਜੇ ਗ ਨ। 
ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਰਾ ਸੀ  ਜਾਨ ਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦੀ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ ਭਤ ਸ ਗਈ ੀ , ਅਤੇ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
7 ਅਰੈਰ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਆਈ ਸੈ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚ ਭਜ਼ਸਰਾ ਦਾ ਤੀ ਰੇਭ ਾਰ 
ਜਜ਼ਟਵ ਆਇਆ ੀ, ਇ ਦੇ ਨਾਰ ਸੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੇ 5 ਭੈਂਫਯ ਸਯ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾ 
ਗ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 10 ਅਰੈਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ 8 ਰਕਾਂ ਦੇ ਸਯ ਜ਼ਯਯਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕ 

ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾ ਗ ਸਨ । ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਨੇਯਾ ਜ਼ਨਵਾੀ ਇੱਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ  ਮ ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ 
ਾਜੀਜ਼ਟਵ ੀ ਅਤੇ ਸ ਣ ਦ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਉਂਣ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ 
ਰਕਾਂ ਦੀ ੰਜ਼ਖਆ 22 ਸ ਗਈ ਸੈ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੀਰ ਸੈ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੇ ਜ਼ਵਥਾਯ ਤੇ ਤਦ ਸੀ ਕੰਟਯਰ ਕਯ ਕਦੇ ਸਾਂ ਅਗਯ 
ਅੀਂ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦਯਾਨ  ਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਸਾਗੇ ਅਤੇ ਫਾਸਯ ਨਸੀਂ ਜ਼ਨਕਰਾਗੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਸ਼ਰ 
ਜ਼ਡਟੈਂ ਯੱਖ ਕੇ ਸੀ ਅੀਂ ਇ ਫੀਭਾਯੀ ਤੇ ਜ਼ਜੱਤ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦੇ ਸਾਂ। 
ਪਟ ਕੈਨ-(13 ਅਰੈਰ 2 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 

 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/202/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18186/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 3 
---- ਕਯਨਾ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰਈ ਰਗਾ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦਯਾਨ ਕੇਫਰ ਆਯੇਟਯ ਡਯ ਟ  ਡਯ ਇਕੱਠਾ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਣਗੇ ਕੇਫਰ 
ਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ 
---ਸ ਣ ਨੈਟ ਫੈਜ਼ਕੰਗ ਕਯਕੇ ਵੀ ਕੇਫਰ ਦੇ ਜ਼ਕਯਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ ਬ ਗਤਾਨ 
----ਜਾਂ ਰਾੱਕਡਾਊਣ ਖ ੱ ਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਣਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ  ਰਾਤ ਕਯ ਕਣਗੇ  ਕੇਫਰ ਆਯੇਟਯ 
---- ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਦਯਾਨ ਨਸੀਂ ਕੱਜ਼ਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਕੇ ਵੀ ਘਯ ਦਾ ਕੇਫਰ ਕ ਨੈਕਸ਼ਨ 
 
ਠਾਨਕਟ, 13 ਅਰੈਰ 2020 ( ):--- . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਵੱਧਣ ਕਯਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗ ਨ ਜ਼ਕ ਕਈ ਵੀ 
ਕੇਫਰ ਆਯੇਟਯ ਘਯ ਘਯ ਜਾਂ ਕੇ ਕੇਫਰ ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਭਾਜ਼ਕ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਕਯੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਸ ਣ ਕੇਫਰ 
ਉਬਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਸਯ ਆਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ ਜ਼ਕ ਕੇਫਰ ਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਜ ਰਕ ਸ ਣ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਂਣਾ ਚਾਸ ੰ ਦੇ 
ਸਨ ਉਸ ਨੈਟ ਫੈਜ਼ਕੰਗ ਕਯਕੇ ਕੇਫਰ ‘ਤੇ ਜਾਯੀ ਸ ਯਸੇ ਫੰਧਤ ਕੇਫਰ ਆਯੇਟਯ ਦੇ ਫੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਜ਼ਵੱਚ ਯਾਸ਼ੀ ਟਯਾਂਪਯ 



ਕਯਕੇ ਵੀ ਬ ਗਤਾਨ ਕਯ ਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨ ਾਯ ਰਾੱਕ ਡਾਊਨ ਭਾਤ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੇਫਰ 
ਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ। 
ਦੇਖਣ ਜ਼ਵੱਚ ਆਇਆ ਸੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਜਨਾਂ ਖੇਤਯਾਂ ਅੰਦਯ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜ ਜ਼ਭਰੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਖੇਤਯਾਂ 
ਜ਼ਵੱਚ ਕੇਫਰ ਅਯੇਟਯ ਕੇਫਰ ਦਾ ਜ ਭਾਜ਼ਕ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਡਯ ਟ  ਡਯ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਯ ਯਸੇ ਨ ਜ 
ਜ਼ਕ ਕਯਨਾਂ ਵਾਈਯ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਕਦਾ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਨਾਰ ਫੀਭਾਯੀ ਚੋਂ ਵਾਧਾ ਸ ਕਦਾ ਸੈ ਜ ਾਡੇ ਰਈ ਨ ਕਾਨ 
ਦਾਇਕ ਸ ਕਦਾ ਸੈ।ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਕਈ ਵੀ ਕੇਫਰ ਅਯੇਟਯ ਡਯ ਟ  ਡਯ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸੀ ਆਣੇ ਜ਼ਕੇ 

ਕਯਭਚਾਯੀ ਨ ੰ  ਬੇਜੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਖਤਭ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕੇਫਰ ਆਯੇਟਯ ਆਣਾ ਫਣਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ 
ਰਾਤ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ ਜਾਂ ਕੇਫਰ ਉਬਗਤਾ ਕੇਵਰ ਦਾ ਜ਼ਕਯਾਇਆ ਨੈਟ ਫੈਜ਼ਕੰਗ ਦੇ ਭਾਜ਼ਧਅਭ ਨਾਰ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ। 

 

 


