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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/626/2020-DPRO Pathankot 

I/20466/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
----ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ 4 ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਰਈ ਕੀਤਾ ਯਿਾਨਾ 
---- ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਹਰਕਾ ਠਾਨਕਟ ਨੇ 4 ਕਯਨਾਂ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਭਯੀਜ ਜ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਹਨ ਦਾ ਪੱੁਰਾਂ ਦੀ ਿਯਖਾ ਕਯ ਕੀਤਾ 
ਸਿਾਗਤ 
----ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਅਜ਼ਭਤ ਜ਼ਿੱਜ ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਡਾਕਟਯ ਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਅਸਰੀ ਮਧ 
 
ਠਾਨਕਟ, 26 ਅਰਰ  2020 (   ) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਰਈ ਸ਼ਨੀਿਾਯ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਫਯੀ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ 
ਜ਼ਿੱਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਭਯੀਜਾਂ ਜ਼ਿੱਚੋਂ 4 ਹਯ ਭਯੀਜ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਸਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰ ਉਨਾਂ ਦ ਘਯਾਂ 
ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਭਕ ਤ ਸਰੀ ਅਜ਼ਭਤ ਜ਼ਿੱਜ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਹਰਕਾ ਠਾਨ ਕਟ ਜ਼ਿਸਸ ਤਯ ਤ ਹਾਿਯ ਹ ਅਤ ਜ ਕਯਨਾ 

ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਭਯੀਜ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੱੁਰਾਂ ਦੀ ਿਯਖਾ ਕਯ ਕ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਡਾਕਟਯਾਂ 
ਅਤ ਜ ਸਟਾਪ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਯਗੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਕਯ ਯਹ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦ ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। 
 ਇਸ ਭਕ ਤ ਡਾ. ਬੁਜ਼ੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੇਂਦਯ ਅਤ ੰਜਾਫ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੰੁਚ ਯਹੀਆਂ ਹਨ 
ਉਸ ਰਟਕਰ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿੱਚ ਯੱਖਕ ਹੀ ਯਗੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ 
ਭਯੀਜ ਜ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਕ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਗ ਹਨ ਅਤ ਇਸ ਸਭੇਂ 15 ਕਯਨਾ ਭਯੀਜ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਜ਼ਸਿਰ 
ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿਖ ਫਣਾ ਗ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਿਾਯਡ ਜ਼ਿੱਚ ਚਰ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। 
ਇਸ ਭਕ ਤ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਸਰੀ ਅਜ਼ਭਤ ਜ਼ਿੱਜ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਡਾਕਟਯ ਅਤ ਉਹ ਕਯਭਚਾਯੀ ਜ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਿਾਯਡ 
ਜ਼ਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਯਗੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਕਯ ਯਹ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਸਰੀ ਮਧ ਹਨ ਅਤ ਇਸ ਕਯਨਾ ਦੀ ਰੜਾਈ ਜ਼ਿੱਚ ਜ 
9 ਰਕ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਹਨ ਉਹ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਭਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਅੱਗ ਅੀਰ ਹ ਜ਼ਕ 
ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਹ, ਰਾੱਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ ਅਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਹ ਘਯ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ ਨਾ ਜ਼ਨਕਰ। 

 
ਪਟ ਕਸਨ (26 ਅਰਰ 1) ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਚਾਯ ਰਕ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਿਾਯਡ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਆ ਕ ਜ਼ਿਕਟਯੀ ਫਣਾਉਂਦ ਹ। 
ਪਟ ਕਸਨ (26 ਅਰਰ 2)ਜ਼ਸਿਰ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿਖ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਰਕਾਂ ਤ ਪੱੁਰਾਂ ਦੀ ਿਯਖਾ ਕਯਦ ਹ ਜ਼ਿਧਾਇਕ 
ਠਾਨਕਟ ਅਤ ਹਯ ਿਯਕਯ। 
ਪਟ ਕਸਨ (26 ਅਰਰ 3) ਜ਼ਸਿਰ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿਖ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਅਜ਼ਭਤ ਜ਼ਿੱਜ ਹਯ ਿਯਕਯਾਂ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਰਕਾਂ ਦਾ 
ਇੰਤਜਾਯ ਕਯਦ ਹ । 
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I/20467/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
 
-----ਕਜ਼ਿਡ-19 (ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ) ਦ ਚੱਰਜ਼ਦਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਾਪ ਸਪਾਈ ਯੱਖਣੀ ਿਯੂਯੀ:  ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ 
-----ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਭਡੀਕਰ ਰਟਕਰ ਤਜ਼ਹਤ ਅਣਾ ਜਾਣ ਿਾਰ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਗਜ਼ਠਤ ਅਜ਼ਡਟ 
ਕਭਟੀ ਿੱਰੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਯਾ। 
 
ਠਾਨਕਟ, 26 ਅਰਰ 2020  (      )  ਕਜ਼ਿਡ-19 (ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ) ਦ ਚੱਰਜ਼ਦਆਂ ਕਣਕ ਦ ਭੰਡੀਕਯਨ ਸਭੇਂ ਆੜਤੀਆਂ 
ਅਤ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਸਾਪ ਸਪਾਈ ਿੱਰ ਿਧਯ ਜ਼ਧਆਨ ਦਣ ਦੀ ਿਯੂਯਤ ਹ ਤਾਂ ਜ ਕਿਡ-19 ਦ ਸਾਯ ਨੰੂ ਯਕਜ਼ਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 
ਅਤ ਭੰਡੀਕਯਨ ਦਾ ਕੰਭ ਸਪਰਤਾ ੂਯਿਕ ਨੇੜ ਚਾਜ਼ੜਆ ਜਾ ਸਕ।ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰ  ਅੰਦਯ ਕਯਨਾ 

ਿਾਇਯਸ ਦ ਸਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਸਭੂਹ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਭਡੀਕਰ ਰਟਕਰ ਤਜ਼ਹਤ ਅਣਾ ਜਾਣ ਿਾਰ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਗਜ਼ਠਤ ਅਜ਼ਡਟ ਕਭਟੀ ਿੱਰੋਂ ਫਰਾਕ ਧਾਯਕਰਾਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਘਹ ਜ਼ਿੱਚ ਕੀਤ ਦਯ ਭਕ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤ 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਟੀਭ ਦ ਭੁਖੀ ਡਾ. ਹਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕਹ। ਇਸ ਭਕ 
ਉਨਾਂ ਦ ਨਾਰ ਡਾ. ਯਜ਼ਜੰਦਯ ਕੁਭਾਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਧਾਯਕਰਾਂ, ਯਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਖਤੀ ਜ਼ਿਸਥਾਯ ਅਪਸਯ, ਨਿੀਨ ਗੁਤਾ 
ਖਤੀਫਾੜੀ ਉ ਜ਼ਨਯੀਖਕ,ਜ਼ਕਸਾਨ ਅਤ ਆੜਤੀ ਹਾਿਯ ਸਨ।ਸਭੂਹ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਰਟਕਰ 
ਦ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ 
  ਕਣਕ ਦ ਭੰਡੀਕਯਨ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਰਈ ਜਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. ਹਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ਸੰਘ 
ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਿੱਰੋਂ ੂਯ ਦਸ਼ ਜ਼ਿੱਚ  ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦਾ ਯੂ ਧਾਯਨ ਕਯਕ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਭਹਾਂਭਾਯੀ 
ਘਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹ ਅਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ  ਜ਼ਿੱਚ 
ਆਈ ੀ ਸੀ ਧਾਯਾ 144 (ੀਡਜ਼ਭਕ ਕਟ 1897) ਯਾਹੀਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦ ਅਗਾਂਹ 
ਸਾਯ ਨੰੂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ਜ਼ਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਿੱਰੋਂ ਭੀਭ ਨੰ. 3081 (ਆਯ)-3084 ਆਯ ਜ਼ਭਤੀ 

22/4/2020 ਜਾਯੀ ਜ਼ਦਸਾ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਜ਼ਿਰਾ ਭਜ਼ਜਸਟਯਟ ਠਾਨਕਟ ਿੱਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤ ਭੰਡੀਕਯਨ ਨੰੂ 
ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿੱਚ ਯੱਖਜ਼ਦਆਂ ਆੜਤੀ,ਤਰ ਅਤ ਖਰੀਦਦਾਯਾਂ ਰਈ ਕੁਝ ਿਯੂਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਇਸ 
ਭਾਹਭਾਯੀ ਨੰੂ ਹਯ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ ਰਿਸ਼ ਦੁਆਯ ਤ ਹੱਥ ਸਾਪ ਕਯਨ ਅਰਕਹਰ ਮੁਕਤ 
ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਦਾ ਰਫੰਧ ਹਣਾ ਫਹੁਤ ਿਯੂਯੀ ਹ ਤਾਂ ਜ ਹਯਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਅਤ ਹਯ ਜ਼ਿਅਕਤੀ  ਹੱਥ ਸਾਪ ਕਯਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ ਦਾਖਰ ਹ 
ਸਕਣ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਜ਼ਨਕਰਣ ਸਭੇਂ ਕੱੜ ਦਾ ਫਜ਼ਣਆ ਭਾਸਕ ਭੰੂਹ ਤ ਾ ਜ਼ਰਆ ਜਾਿ ਅਤ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਘਯ ਯਤ 
ਕ ਹੀ ਉਤਾਜ਼ਯਆ ਜਾਿ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਾਸਕ ਇਸ ਤਯਾਂ ਾਇਆ ਜਾਿ ਜ਼ਕ ਭੰੂਹ ਅਤ ਨੱਕ ਢੱਕ ਯਜ਼ਹਣ।ਉਨਾਂ ਆੜਤੀਆ ਨੰੂ ਜ਼ਕਹਾ 
ਜ਼ਕ ਸਿਯ ਕੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਜ਼ਹਰਾਂ ਅਤ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਕੰਭ ਖਤਭ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਸਭੱੁਚੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਨੰੂ ਸਡੀਅਭ ਹਾਈਕਰਯਾਈਟ ਦ 1 
ਪੀਸਦੀ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕਯਕ ਸਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ ਭਜੂਦ ਹਯਕ ਜ਼ਿਆਕਤੀ ਦੂਜ ਜ਼ਿਆਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 2 
ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਯੱਖ ਅਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ,ਢਆ ਢੁਆਈ ਆਜ਼ਦ ਸਭੇਂ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦਾ ੂਯਾ ਜ਼ਖਆਰ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿ।ਉਨਾਂ 



3 
 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਫਾਯ ਅਪਿਾਹਾਂ ਨਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤ ਜ਼ਕਸ ਿੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੰੂ ੁਖਤਾ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਸਾਂਝੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਯਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਣ ਭਫਾਇਰ ਜ਼ਿੱਚ ਕਿਾ  ੰਜਾਫ ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ ਤਾਂ 
ਜ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਫਾਯ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਭਰ ਸਕ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਜ਼ਕਸ ਿੀ ਕਾਭ ਜ਼ਿੱਚ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਦ ਰੱਿਣ ਜ਼ਦਖਾਈ ਦਣ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ 
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆ/ਕਯਭਚਾਯੀਆ ਦ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਰਆਂਦਾ ਜਾਿ ਅਤ ਅਜ਼ਜਹ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੰਭ ਤੋਂ ਹਟਾ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਜਾਿ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ  ਆੜਤੀ, ਭੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ ਭਜੂਦ ਖਾਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਸਾਪ ਸਪਾਈ ਿੱਰ ਖਾਸ ਦਣ ਅਤ ਸਪਾਈ ਕਯਨ ਿਾਰ ਕਾਜ਼ਭਆਂ 
ਨੰੂ ਭਾਸਕ ਅਤ ਦਸਤਾਨੇ ਅਜ਼ਦ ਜ਼ਦੱਤ ਜਾਣ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ ਕੰਭੰ ਕਯਦ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਦ ਸਣ ਦਾ ਖਤਯ ਹਿਾਦਾਯ ਅਤ ਖੱੁਰਾ 
ਹਿ,ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿ ਅਤ ਇਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ਦੀ ਯਿਾਨਾ ਚੰਗੀ ਤਯਾਂ 

ਸਾਫਣ ਜਾਂ ਜ਼ਡਟਯਜੈਂਟ ਿਾਰ ਾਣੀ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਾਂ ਸਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿ। 
 
ਪਟ ਕਸਨ (26 ਅਰਰ 4,5) ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਭਡੀਕਰ ਰਟਕਰ ਤਜ਼ਹਤ ਅਣਾ ਜਾਣ ਿਾਰ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ 
ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਗਜ਼ਠਤ ਅਜ਼ਡਟ ਕਭਟੀ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਦੀ ਹਈ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 3 

 
---- ਸੀ-ਡਕ ਈ ਸੰਜੀਿਨੀ ੀਡੀ ਰਣਾਰੀ ਯਾਹੀਂ ਭੁਪਤ ਡਾਕਟਯੀ ਸਰਾਹ ਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ 
---- ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਦ ਆਭ ਰਕਾਂ ਰਈ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਸਿਾਿਾਂ ਹੰੁਚਾਉਣ ਰਈ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਆਨਰਾਈਨ .ੀ.ਡੀ ਦੀਆਂ 
ਸਿਾਿਾਂ ਰਣ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜਾਗਯੂਕ 
---- ਇਹ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ਤਾ ਕਿਾ ੰਜਾਫ ਭਫਾਈਰ ਰੀਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੱਚ ਿੀ ਉਰੱਫਧ ਹ 
 
ਠਾਨਕਟ 26 ਅਰਰ  2020 ( ) ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਕਜ਼ਿਡ -19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਸੂਫ ਦ ਰਕਾਂ ਰਈ ਜ਼ਨਯਜ਼ਿਘਨ 
ਜ਼ਸਹਤ ਸਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਕ ਜ਼ਹੱਤ ਉਯਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹ। ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਸੀ-ਡਕ ਭੁਹਾਰੀ ਿਰੋਂ ਜ਼ਿਕਸਤ 
ਕੀਜ਼ਕਰਤ ਟਰੀਭਡੀਸਨਰ ਸਜ਼ਰਊਸ਼ਨ, “ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ- -ਆਨਰਾਈਨ ੀਡੀ ” (ਡਾਕਟਯ ਤੋਂ ਭਯੀਿ ਤੱਕ) ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹ। 
ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਡਾ. ਜ਼ਿਨ ਦ ਸਯੀਨ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਫਾਯ ਹਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਡਾ. ਜ਼ਿਨ ਦ ਸਯੀਨ ਨੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਸ. ਫਰਫੀਯ 

ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਕ ਇਹ ਉਯਾਰਾ ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਦ ਆਭ ਰਕਾਂ ਰਈ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਹੰੁਚਾਉਣ ਰਈ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਆਨਰਾਈਨ .ੀ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਰਣ ਰਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਇਹ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀਡੀ ਕਾਨਪਯੰਜ਼ਸੰਗ ਯਾਹੀਂ ਭਾਜ਼ਹਯ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦ ਨੈਟਿਯਕ ਨਾਰ ਜੁੜਨ ਅਤ ਘਯ ਫਠੇ ਹੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਫੰਧੀ ਆਭ 
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ਸਭੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਰਈ ਡਾਕਟਯੀ ਇਰਾਜ ਅਤ ਸਰਾਹ ਰਣ ਰਈ ਰਟਪਾਯਭ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ। 
ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ਤੰਦਯੁਸਤੀ ਕੇਂਦਯਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਟਰੀਭਡਸੀਨ ਸਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ 
ਸੁਧਾਯਾਂ ਅਤ ਰਕ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਸਯਗਯਭ ਸਜ਼ਹਮਗ ਨਾਰ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ਜ਼ਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਜ਼ਿਬਾਗ ਨੇ ਇਸ ਰਗਯਾਭ ਨੰੂ 
ਸੂਫ ਬਯ ਜ਼ਿੱਚ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹ। ਇਸ ਦੁਆਯਾ ਡਾਕਟਯੀ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਇਸ ਸਿਾ ਫੁਜ਼ਨਆਦੀ ਢਾਂਚ 
ਦੀ ਘਾਟ ਅਤ ਭਨੱੁਖੀ ਸਯਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਭੱੁਜ਼ਦਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਰ ਕਯਨ ਜ਼ਿਚ ਸਹਾਈ ਹਿਗੀ। ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ 
ਦਾ ਉਦਸ਼ ਸ਼ਜ਼ਹਯੀ ਤ ੇਂਡੂ ਅਤ ਅਭੀਯ ਫਨਾਭ ਗਯੀਫਾਂ ਜ਼ਿਚਕਾਯ ਭਜੂਦ ਜ਼ਡਜੀਟਰ ਿੰਡ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਹਤ ਸਿਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਫਯਾਫਯ ਫਣਾਉਣਾ ਹ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ੀਡੀ ਦੀਆਂ ਰਭੱੁਖ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ ਉੱਤ ਚਾਨਣਾ ਾਇਆ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਭਯੀਿਾਂ ਦੀ 

ਯਜ਼ਜਸਟਰਸ਼ਨ, ਟਕਨ ਜਨਯਸ਼ਨ, ਕਤਾਯ ਰਫੰਧਨ, ਸਫੰਧਤ ਡਾਕਟਯ ਨਾਰ ਆਡੀ-ਿੀਡੀ ਭਸ਼ਿਯਾ, ਈ-ਰਸਜ਼ਕਰਸ਼ਨ, 
ਸਭਸ/ ਈਭਰ ਨ ਟੀਜ਼ਪਕਸ਼ਨ ਅਤ ਯਾਜ ਦ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸਿਾਿਾਂ (ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ਜ਼ਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਜ਼ਿਬਾਗ ਤੋਂ) ੂਯੀ 
ਤਯਾਂ ਭੁਪਤ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰੀਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੱਚ ਅਣਚਾਹ ਤੱਤਾਂ ਜ਼ਿਯੱੁਧ ਸੁਯੱਜ਼ਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜ਼ਡਗਯੀ ਹ।ਜ਼ਿਰਾ ੱਧਯ 'ਤ ਕਾਯਜਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਚਾਯੂ ਢੰਗ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਯੱਖਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਯ ਅਤ ਰਕ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ਦ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਜ਼ਿਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ (ਡੀਟੀਸੀ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਰਾ ਈਗਿਯਨੈਂ ਸ ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ (ਡੀ.ਈ.ਜੀ.ਸੀ) ਜ਼ਨਮੁਕਤ 
ਕੀਤ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਜ਼ਿੱਚ ਡਾਕਟਯ ਜ਼ਿਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕ ਤੋਂ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ (ਡਾਕਟਯ ਤੋਂ ਡਾਕਟਯ) ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯ ਯਹ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਈ-ਸੰਜੀਿਾਨੀ - ਆਨਰਾਈਨ ੀਡੀ (ਡਾਕਟਯ ਤੋਂ ਭਯੀਿ) ਰਟਪਾਯਭ ਨੰੂ ਅਨਾਉਣ ਜ਼ਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 
ਫਹੁਤਾ ਸਭਾਂ ਨਹੀਂ ਰਗਗਾ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦਯਾਨ ਗਯ-ਭਯਜੈਂਸੀ ਭਾਭਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਡਾਕਟਯਾਂ ਤੱਕ ਹੰੁਚ ਨਾ ਕਯਨ 
ਕਾਯਨ ਨਾਗਜ਼ਯਕਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਫਚਨੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਭਾਜ ਦ ਸਾਯ ਿਯਗਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਅਤ 

ਕਜ਼ਿਡ -19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦਯਜ਼ਭਆਨ ਜ਼ਭਆਯੀ ਡਾਕਟਯੀ ਸਰਾਹ ਅਤ ਇਰਾਜ ਦੀ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਜ਼ਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗੀ। 
ਇਹ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ਤਾ ਕਿਾ ੰਜਾਫ ਭਫਾਈਰ ਰੀਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਚ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਡਂਯਾਇਡ ਰਈ ਗੂਗਰ ਰ ਸਟਯ ਤ ਅਤ 
ਆਈਸ ਰਈ ਰ ਸਟਯ ਤ ਉਰਫਧ ਹ। “ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ-ੀਡ” ਦ ਰਾਬ ਰਣ ਰਈ ਭਯੀਿ / ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਕਰ ਇੱਕ 
ਕੰਜ਼ਊਟਯ, ਰਟਾ ਜਾਂ ਟਫਰਟ (ਟਫ) ਦ ਨਾਰ ਇੱਕ ਿੱਖਯਾ ਜਾਂ ਇਨਜ਼ਫਰਟ ਿਫਕਭ, ਭਾਈਕ, ਸੀਕਯ ਅਤ ਇੱਕ 2 
ਭਫੀੀਸ ਜਾਂ ਤਿ ਇੰਟਯਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਭੁਪਤ ਭਡੀਕਰ ਸਰਾਹ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ, ਸ਼ੁਯੂ ਜ਼ਿਚ ਯਾਜ 
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਭ ਸਭਿਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਯ (ਸਿਯ 10 ਿਜ ਤੋਂ 1 ਿਜ ਤੱਕ) ਉਰਫਧ ਯਹਗੀ ਅਤ ਰੜ 
ਣ ਤ  ਇਹ ਸਭਯੱਥਾ ਰਕਾਂ ਦ ਪੀਡਫਕ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਿਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਹ ਸਹੂਰਤ ਉਨਾਂ ਜ਼ਫਭਾਯ ਰਕਾਂ ਰਈ ਰਾਬਕਾਯੀ 
ਹਿਗੀ ਜ ਕਜ਼ਿਡ -19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਹਸਤਾਰਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਯ ਭਜ਼ਹਸੂਸ ਕਯ ਯਹ ਹਨ।     
 
ਪਟ ਕਸਨ (26 ਅਰਰ 6) ਡਾ. ਜ਼ਿਨ ਦ ਸਯੀਨ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 4 
---- ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਿਾਸੀ 4 ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਬਜ਼ਜਆ ਘਯ 
---104 ਰਕਾਂ ਦ ਕਯਨਾ ਟਸਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਿਾਸੀ ਅਤ ਜ਼ਜਆਦਾਤਯ ਸਾਯੀ ਦ ਭਯੀਜ 
---ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਡਾਕਟਯ ਦ ਸੰਯਕ ਰਕਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਹਭਾਚਰ ਤ ਜੰਭੂ ਕਸਭੀਯ ਦ ਰਕ ਿੀ ਸਾਭਰ 
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਠਾਨਕਟ ਦ ਨਾਰ ਰਗਦ ਜੰਭੂ ਕਸਭੀਯ ਅਤ ਜ਼ਹਭਾਚਰ ਦ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰਸਟਾ ਬਜੀਆਂ 
 

ਠਾਨਕਟ 26 ਅਰਰ  2020 () ਬਾਿ ਜ਼ਕ ਸਨੀਿਾਯ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਦਾ ਨਿਾਂ ਕਸ ਸਾਹਭਣ 
ਆਇਆ ਸੀ ਯ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਰ ਇਹ ਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤ ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਸਦਕਾ 4 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਭਯੀਜ ਜ ਕਯਨਾ 
ਭੁਕਤ ਹ ਹਨ ਨੰੂ ਅੱਜ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਤਜ਼ਯਆ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਹੁਣ 15 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਭਯੀਜ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਸਿਰ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿੱਚ 
ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਅਸੀਂ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਤ ਜ਼ਿਸਥਾਯ ਨੰੂ ਯਕ ਕ ਇਸ ਫੀਭਾਯੀ ਤ ਜ਼ਜੱਤ ਰਾਤ ਕਯ ਸਕਦ ਹਾਂ। 
 ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੁਜਾਨੁਯ ਭੁਹੱਰਾ ਸਖਾ ਦ 6 ਰਕਾਂ ਦ ਦੂਸਯ ਪਜ ਦ 
ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਜ਼ਿੱਚ 2 ਰਕਾਂ ਦ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਅਤ 4 ਰਕਾਂ ਦ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਨਤੀਜ ਆ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਿਾਸੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਜ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਸੀ ਅਤ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ ਭਤ ਹ ਗਈ ਸੀ , ਇਸ ਦ ਸੰਯਕ 
ਜ਼ਿੱਚ ਯਾਭ ਜ਼ਆਯੀ (77) ਅਤ ਕਭਰਸ ਕੁਭਾਯੀ (57) ਦਨ  ਦ ਦੂਸਯ ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਰਾਿਾ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਦ ਸੰਯਕ ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਹਯਸ (19) ਅਤ ਅਕਜ਼ਯਤੀ (39) ਦਨ  ਦੀ ਦੂਸਯ ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ 
, ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਿਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਚੰਦਯ (67) ਅਤ ਗਨੇਸ ਕੁਭਾਯ (55) ਜ ਰਭ ਾਰ ਦ ਸੰਯਕ ਰਕਾਂ ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਸੀ 

ਇਨਾਂ ਦਨਾ ਦੀ ਿੀ ਦੁਸਯ ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ  ਸੁਬਾਸ ਚੰਦਯ, ਗਨੇਸ ਕੁਭਾਯ, 
ਹਯਸ ਅਤ ਅਕਜ਼ਯਤੀ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹਣ ਤ ਆਣ ਘਯਾਂ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਯੀਫ 104 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹ ਇਸ ਜ਼ਿੱਚ ਕੂਝ ਰਕ 
ਸੁਜਾਨੁਯ ਜ਼ਨਿਾਸੀ ਅਤ ਜ਼ਜਆਦਾ ਭਯੀਜ ਸਾਯੀ (ਕਯਨਾ ਦ ਰੱਿਣਾਂ ਿਾਰ ) ਦ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ 
ਰਾਈਿਟ ਹਸਤਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਯ  ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਹਈ ਹ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਯਕ ਜ਼ਹਸਟਯੀ ਤ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ 
ਜ਼ਹਭਾਚਰ ਅਤ ਜੰਭੂ ਕਸਭੀਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਰਕ ਿੀ ਸਾਭਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਰਸਟਾਂ ਫਣਾ ਕ 
ਠਾਨਕਟ ਦ ਨਾਰ ਰਗਦ ਜ਼ਹਭਾਚਰ ਅਤ ਜੰਭੂ ਕਸਭੀਯ ਦ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਿੱਰੋਂ ਆਣ 
ਸੂਜ਼ਫਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੀ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਹ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਹ ਅਤ 
ਕਯਜ਼ਪ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਹ ਸਕਾਂਗ। 
 
ਪਟ ਕਸਨ (26 ਅਰਰ 7) ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ।  
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I/20470/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 5 
 
---- ਿਟਾਂ ਦਾ ਭਤਰਫ ਰਾੱਕ ਡਾਊਨ ਨ ਨਹੀਂ ਹ-.ਡੀ.ਸੀ.(ਜ) 
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਸੁਜ਼ਿਧਾਿਾਂ ਦ ਰਈ ਈ-ਾਸ ਦਾ ਹਣਾ ਅਜ਼ਤ ਜਯੂਯੀ 
 
ਠਾਨਕਟ 26 ਅਰਰ  2020 ( )  ੰਜਾਫ ਜ਼ਿੱਚ ਕਜ਼ਿਡ –19 ਦ ਜ਼ਿਸਥਾਯ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਿੀ 23 ਭਾਯਚ 
2020 ਤੋਂ ੂਯ ੰਜਾਫ ਅੰਦਯ ਕਯਜ਼ਪ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਿੱਚ ਿੀ ਕਯਜ਼ਪ 
ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹ। ਹੁਣ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਜਰ ਅੰਦਯ ਕੂਝ ਿਟਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ 
ਯਹੀਆਂ ਹਨ ਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਿੱਚ ਕਯਜ਼ਪ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤਯਾਂ ਹੀ ਜਾਯੀ ਯਹਗਾ। ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਸਰੀ ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰਸ 

ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ) ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਰਕਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਿਾਹ ਿਾਈਯਰ ਹ ਯਹੀ ਹ 
ਜ਼ਕ ਰਾੱਕ ਡਾਊਨ ਖਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ, ਅਜ਼ਜਹਾ ਕੂਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤ ਕਯਜ਼ਪ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤਯਾਂ ਹੀ ਜਾਯੀ ਯਹਗਾ , ਬਾਯਤ 
ਸਯਕਾਯ ਦ ਆਦਸਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਕੁਝ ਿਟਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਯਾਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਿੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਰਈ 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ ਉਹ ਿੀ ਸਾਭਾਨ ਦੀ ਸਰਾਈ ਹਭ ਜ਼ਡਰਿਯੀ ਹੀ ਕਯਨਗ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ 
ਇਨਾਂ ਿਟਾਂ ਦ ਰਈ ਆਨ ਰਾਈਨ ਆਜ਼ਗਆ ਰਣੀ ਫਹੁਤੀ ਜਯੂਯੀ ਹ। ਈ ਾਸ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਰਈ 
epasscovid19.pais.net.in ਜਾਂ COVA ਭਫਾਇਰ  ਡਾਊਨਰਾਊਡ ਕਯਕ ਿੀ ਅਰਾਈ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਆਨ ਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਹਇਆ ਹਭ ਜ਼ਡਰਿਯੀ ਰਈ ਦੁਕਾਨ ਤ ਕੰਭ ਕਯਨ ਿਾਰ ਿਯਕਯਾਂ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਡਟਰ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਜਾਿਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਹ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਤ ਜਯੂਯੀ ਕੰਭ ਹਿ ਤਾਂ ਹੀ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਜ਼ਨਕਰੋਂ , ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਹ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ 
ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਗਯ ਅਸੀਂ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਨੰੂ ਯਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ਹਾਂ ਤਾਂ 

ਸਸਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਯੱਖਣਾ ਫਹੁਤ ਹੀ ਜਯੂਯੀ ਹ, ਭਾਸਕ ਦਾ ਰਮਗ ਕਯੋਂ ।   
 
ਪਟ ਕਸਨ (26 ਅਰਰ 8) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸਰੀ ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰਸ ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ) ਠਾਨਕਟ। 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/632/2020-DPRO Pathankot 

I/20471/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 6 
 
---- ਜ਼ਿਦਸਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ੜ ਯਹ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਘਯ ਿਾਸ ਜ਼ਰਆਉਂਣ ਰਈ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 
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---ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਰਪਾਯਭ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾਣਕਾਯੀ ਬਯ ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਜ਼ਿਖ ਈ-ਭਰ ਜਾਂ ਟਰੀਪਨ ਤ ਕਯਿਾ ਦਯਜ 
 
ਠਾਨਕਟ 26 ਅਰਰ  2020 ( )  ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ ਸ. ਜ਼ਯਥੀ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ 
ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਇੱਕ ਫਹੁਤ ਿਧੀਆ ਉਯਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਉਨਾਂ ਭਾਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦ ਫੱਚ ਜ਼ਿਦਸਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਮੂਨੀਿਯਜ਼ਸਟੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ੜਦ ਹਨ । ਰਾੱਕ ਡਾਊਨ ਕਯਕ ਇਹ 
ਫੱਚ ਉੱਥ ਰਸਾਨ ਹਨ ਅਤ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਉਯਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਜ਼ਕ ਇਨਾ ਫੱਜ਼ਚਆਂ  ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਸ ਆਣ ਭਾਜ਼ਆਂ ਕਰ ਜ਼ਰਆਂਦਾ 

ਜਾਿ। ਯ ਇਸ ਦ ਰਈ ਸਾਡ ਕਰ ਸੂਚਨਾਂ ਦਾ ਹਣਾ ਫਹੁਤ ਜਯੂਯੀ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨਾਂ ਭਾਜ਼ਆਂ ਿੱਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 
ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਉਨਾਂ ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਦ ਭਾਜ਼ਆਂ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ  ੱਧਯ ਤ ਫਣਾ ਜ਼ਸਿਰ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦ ਨੰਫਯ 
0186-2345807, 2345811 ਤ ਪਨ ਕਯਕ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਇੱਕ ਰਪਾਯਭਾਂ ਬਯ ਕ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਘਯ ਦਾ 
ਤਾ, ਈ-ਭਰ, ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਉਸ ਦਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਿਖ ਘਯ ਦਾ ਤਾ, ਜ਼ਿਦਸ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਜੱਥ 
ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਯਥੀ ਯਜ਼ਹੰਦਾ ਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾ, ਾਸਯਟ ਨੰਫਯ, ਘਯ ਦ ਨਜਦੀਕ ਦਾ ਅਯ ਯਟ ਆਜ਼ਦ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਭਰ ਹ । ਇਹ 
ਸੂਚਨਾ ਰਪਾਯਭ ਜ਼ਿੱਚ ਬਯ ਕ ਈਰੂ-ਭਰ ਆਈ.ਡੀ. covidptk@gmail.com ਤ 29 ਅਰਰ 2020 ਤੱਕ ਬਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ਤਾਂ 
ਜ ਸਭੇਂ ਯਜ਼ਹੰਜ਼ਦਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਯਕਾਯ ਨੰੂ ਬਜੀ ਜਾ ਸਕ। 
 
ਪਟ ਕਸਨ (26 ਅਰਰ 9) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸ. ਜ਼ਯਥੀ ਜ਼ਸੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ ਠਾਨਕਟ । 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 7 
---ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਿੂਯ ਸਾਜ਼ਹਫ ਤੋਂ ੰਜਾਫ ਦ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਜ਼ਰਆਉਣ ਰਈ ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਿੀ ਦ ਿਰਿ ਫੱਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਯਿਾਨਾ 
-ਫੱਸਾਂ ਨੰੂ ਯਿਾਨਾ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸਨੇਟਾਈਿ 

ਠਾਨਕਟ 26 ਅਰਰ (     )ਕਯਨਾਿਾਇਯਸ ਕਯਕ ਭਹਾਯਾਸ਼ਟਯ ਸਜ਼ਥਤ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਿੂਯ ਸਾਜ਼ਹਫ ਨੰਦੜ ਜ਼ਿਖ ਰੰਭ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਯੁਕ 
ਹ ੰਜਾਫ ਦ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਸ ਜ਼ਰਆਉਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤ ਗ ਉਯਾਰ 
ਸਦਕਾ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਿੱਰੋਂ ਿੀ ਦ ਫੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ 2 ਿਰਿ ਫੱਸਾਂ ਯਿਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸ. ਦਯਸਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਗੱਰ ਭਨੇਜਯ ੰਜਾਫ ਯਡਿਜ ਡੀੂ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਦਸ਼ 
ਜ਼ਿਆੀ ਰਾਕਡਾਊਨ ਕਯਕ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਿੂਯ ਸਾਜ਼ਹਫ ਨੰਦੜ ਤੋਂ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਜ਼ਰਆਉਣ ਰਈ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦ ਨਾਰ-
ਨਾਰ ਭਹਾਯਸ਼ਟਯ ਦ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਸਰੀ ਊਧਿ ਠਾਕਯ ਅਤ ਕਫਜ਼ਨਟ ਭੰਤਯੀ ਸਰੀ ਅਸ਼ਕ ਚਹਾਨ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਕ ਸ਼ਰਾਘਾਮਗ 
ਉਯਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਫੱਸਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਅੰਦਯੋਂ ਤ ਫਾਹਯੋਂ ਸਨੇਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਡਯਾਇਿਯਾਂ 
ਕੰਡਕਟਯਾਂ ਅਤ ਜ਼ਜਭਦਾਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਜ਼ਿੱਚ ਬਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
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