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I/20327/2020 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੈਂਕਾਂ ਵਵਚ ਲੱਗਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਖਤ ਨੋਵਿ 

ਵਬਿੰ ਡੀ ਦਾਂ ਦ ਫੈਂਕ ਸੁਿੰ ਚ ਕ ਭੁਲਾਜ਼ਭਾਂ ਤ ਲਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਅਿਰ (           )- 

ਸ਼ਜ਼ਿਯੀ ਜ਼ਿਕਾਸ ਭੰਤਯੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਫੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਸਯਕਾਯੀਆ ਨੇ ਫੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਖਾਿਾਂ ਅੱਗ ੈਂਦੀ ਬੀੜ ਦਾ 
ਨੋਜ਼ਿਸ ਰੈਂਦ ਅੱਜ ਜ਼ਬੰਡੀ ਸਦਾਂ ਫੈਂਕ ਜ਼ਿਚ ਅਚਨਚਤ ਿੰੁਚ ਕ ਫੈਂਕ ਜ਼ਿਚ ਇਕੱਠੇ ਿ ਰਕਾਂ ਅਤ ਕੰਭ ਕਯ ਯਿ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਿਯੂਯੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਨ ਦੀ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 
ਬਾਿੇਂ ੰਜਾਫ ਨੇ ਕਾਪੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਿਾਇਯਸ ਉਤ 'ਤ ਕਾਫੂ ਾਇਆ ਿ , ਯ ਇਸ ਤਯਾਂ ਦੀ ਰਾਯਿਾਿੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਿਗਾੜ 
ਸਕਦੀ ਿ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਫੈਂਕਾਂ ਜ਼ਿਚ ਫਯਾਂਚ ਦ ਫਾਿਯ ਉਡੀਕ ਕਯ ਯਿ ਰਕਾਂ ਜ਼ਿਚਕਾਯ 1 ਭੀਿਯ ਦੀ ਆਸੀ ਦੂਯੀ 
ਫਣਾ ਕ ਯੱਖਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿ ਅਤ ਸਿਾਪ ਜ਼ਿਚਕਾਯ ਿੀ ਇਕ ਭੀਿਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਿਿ। ਫੈਂਕਾਂ ਿੱਰੋਂ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਇਆ ਜਾਿ ਜ਼ਕ ਫੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜ਼ਿੱਚ ਦਾਜ਼ਖਰ ਿਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਾਂ ਿਯਕ ਉਬਗਤਾ ਨੇ ਭਾਸਕ ਜ਼ਿਜ਼ਨਆ ਿਿ ਅਤ ਫੈਂਕ 
ਿਯਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਿਸ਼ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਾਂ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਨੀਿਾਈਿ ਕਯਨ ਦਾ ਿਫੰਧ ਕਯਨ। ਫੈਂਕ ਸਿਾਪ ਅਤ ਗਾਿਕ 
ਨਗਦੀ ਦਾ ਰਣ-ਦਣ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਪ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ।   

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਫੈਂਕਾਂ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਡਿੀਿਰ ਰਣ-ਦਣ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿ , ਤਾਂ ਜ ਫਯਾਂਚ ਜ਼ਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੰੂ 
ਘਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕ। ਸ. ਸਯਕਾਯੀਆ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਫੈਂਕ ਿਫੰਧਕ ਘੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ ਸਿਾਪ ਨੰੂ ਫੈਂਕ ਫੁਰਾ ਕ ਕੰਭ ਚਰਾਉਣ , ਤਾਂ 
ਜ ਫੈਂਕ ਜ਼ਿਚ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਯ-ਦੂਯ ਫਠਣ ਦਾ ਭਕਾ ਜ਼ਭਰ ਸਕ। ਜਕਯ ਜ਼ਕਸ ਭੁਰਾਿਭ ਜ਼ਿੱਚ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦੀ 
ੁਸ਼ਿੀ ਿ ਜਾਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਫੈਂਕ ਦੀ ਇਿ ਜ਼ਿੰਭਿਾਯੀ ਫਣਦੀ ਿ ਜ਼ਕ ਉਿ ਿਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 104 ਜਾਂ ਸਿਿ ਕੰਿਯਰ ਯੂਭ 
ਨੰਫਯ 0172-2920074/ 08872090029 'ਤ ਕਾਰ ਕਯਕ ੀੜਤ ਭੁਰਾਿਭ ਦ ਫੈਂਕ ਆਉਣ ਦ ਜ਼ਦਨਾਂ ਫਾਯ ਅਤ ਉਸਦ 
ਸੰਯਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆ ਰਕਾਂ ਫਾਯ ਤੁਯੰਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਿ। ਗਾਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਯਕਾਯਡ ਯੱਖਣ ਰਈ ਿੀ ਫੈਂਕ ਗਿ ਉਤ ਯਜ਼ਜਸਿਯ 
ਰਗਾਉਣ ਜ਼ਜੱਥ ਯਿਾਨਾ ਫੈਂਕ ਆ ਗਾਿਕਾਂ ਦਾ ਪਨ ਨੰਫਯ ਸਭਤ ਜ਼ਯਕਾਯਡ ਨੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿ , ਜ ਜ਼ਕ ਰੜ ਿਰ  ਿਯਜ਼ਤਆ 
ਜਾ ਸਕ।  ਇਸ ਭਕ ਚਅਯਭਨ ਜ਼ਜਰਾ ਿੀਸ਼ਦ ਜ਼ਦਰਯਾਜ ਜ਼ਸੰਘ ਸਯਕਾਯੀਆ , ਅਜ ਿਤਾ ਜ਼ਸੰਘ ਸਯਕਾਯੀਆ , ਡੀ ਸ ੀ 
ਗੁਯਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸਿਤਾ ਅਤ ਿਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਿੀ ਿਾਿਯ ਸਨ।  

ਕਸ਼ਨ 

ਜ਼ਬੰਡੀ ਸਦਾਂ ਫੈਂਕ ਜ਼ਿਚ ਿੰੁਚ ਕ ਰਕਾਂ ਤ ਫੈਂਕ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦੰਦ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਫੰਦਯ 
ਜ਼ਸੰਘ ਸਯਕਾਯੀਆ। 

======== 
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I/20328/2020 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਵਨਿੱਜੀ ਸਤਾਲ  ਪਲੂ ਦ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲ  ਭਰੀਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਕਾਰੀ ਸਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਬਜਣ-ਨੀ 

ਅਿੰ ਵਭਿਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਕ ਦ ਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦ ਵਤਿੰ ਨ ਿਰੱਕ ਤਰ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਅਿਰ (          )- 

ਡਾਕਿਯੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤ ਖਜ ਭੰਤਯੀ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ ਨੇ ਕਜ਼ਿਡ- 19 ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਅਤ ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਿਧਾਉਣ ਰਈ 
ਯਾਜ ਦ ਸਾਯ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਿਸਤਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਨਫ਼ਰੂਜਂਾ ਰਾਈਕ ਇਰਨ ਿੱਸ (ਆਈ ਰ ਆਈ) ਅਤ ਸਜ਼ਿਅਯ ਜ਼ਕਉਿ 
ਯਸੀਯਿਯੀ ਇਨਪਕਸਨ (ਸਆਯਆਈ) ਦ ਭਯੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਯਕਾਯੀ ਿਸਤਾਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਯਪਯ ਕਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ 
ਿ। ਇਨਾਂ ਸਯਕਾਯੀ ਿਸਤਾਰਾਂ ਦ ਫ਼ਰੂ ਕਾਯਨਯਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪਰੂ ਦ ਰੱਛਣ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਫੁਖ਼ਾਯ , ਖੰਘ, ਸਾਿ ਰਣ ਜ਼ਿੱਚ ਤਕਰੀਫ਼, 

ਨਭੂਜ਼ਨਆ ਆਜ਼ਦ ਦ ਸਾਯ ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਭੁਫ਼ਤ ਆਯਿੀ-ੀਸੀਆਯ ਿਸਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਅੱਜ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਕੇਂਦਯੀ 
ਿਰਕ ਦੀਆਂ ਫਾਿਯਰੀਆਂ ਿਾਯਡਾਂ ਰਈ ਆਣ ਦਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ 500 ਜ਼ਯਿਾਯਾਂ ਰਈ ਬਜ ਗ ਸੱੁਕ ਯਾਸ਼ਨ 
ਦ ਜ਼ਤੰਨ ਿਯੱਕ ਤਯਨ ਭਕ ਸਿੀ ਸਨੀ ਨੇ ਇਿ ਿਗਿਾਿਾ ਕਯਦ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਜਨਾ ਿਯੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿਗਾ 
ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਦਾ ਇੱਕ ਿੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭਯੀਜ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਨਾ ਯਜ਼ਿ ਸਕ ਅਤ ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦ ਜਨਤਕ ੱਧਯ ਤ ਫ਼ਰਾਅ 
ਨੰੂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਤ ਤ ਜ਼ਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਿੀ ਸਾਯ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦਾਇਤਾਂ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਕਜ਼ਿਡ- 19 ਕਾਯਨ ਦਾ ਿਈ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨੰੂ ਿਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਨਜ਼ਜੱਜ਼ਠਆ ਿ 
ਅਤ ਸੂਫਾ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਕਜ਼ਿਡ- 19 ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਿਿਜ਼ਕੰਗ (ਜ਼ਿਚਾਣ) , ਿਸਜ਼ਿੰਗ (ਜਾਂਚ) ਤ ਿਯੀਿਭੈਂਿ (ਇਰਾਜ) ਰਈ 
ਜ਼ਿਸਥਾਯੂਯਿਕ ਮਜਨਾ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਜ਼ਿੱਚ ਕਜ਼ਿਡ- 19 ਦੀ ਜਾਂਚ 5 ਰਫਾਂ ਿੱਰੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ ਅਤ ਆਈਸੀਭਆਯ ਤੋਂ ਭੰਿੂਯਸ਼ੁਦਾ ਿਯ ਿਾਈਿਿ ਰਫ ਨੰੂ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਕਯਨ ਦੀ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਿ ਯਿੀ ਿ , 

ਜ਼ਜਸ ਨਾਰ ੰਜਾਫ ਦੀ ਿਸਜ਼ਿੰਗ ਸਭਯੱਥਾ ਿਯ ਿੀ ਿੱਧ ਸਕਗੀ। ਇਸ ਭਕ ਸਿੀ ਜ਼ਿਕਾਸ ਸਨੀ , ਸਿੀ ਯਾਘਿ ਸਨੀ , ਸਿੀ ਸ਼ਾਭ 
ਸਨੀ, ਸਿੀ ਸਾਜ਼ਿਰ ਸਯਾਰ, ਸਿੀ ਸੁਜ਼ਭਤ ਅਗਯਿਾਰ ਅਤ ਸਿੀ ਯਭਨ ਜ਼ਿਯਕ ਿੀ ਿਾਿਯ ਸਨ। 

ਕਸ਼ਨ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਕੇਂਦਯੀ ਿਰਕ ਰਈ ਯਾਸ਼ਨ ਦ ਜ਼ਤੰਨ ਿਯੱਕ ਯਿਾਨਾ ਕਯਨ ਭਕ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ।  

===== 
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I/20329/2020 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਕਵਵਡ 19 ਦ ਭਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਾਂਬ-ਿੰ ਬਾਲ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਤਆਰ ਕਰਵਾਈ ਵਰਭਿ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 
ਿਰਾਲੀ 

ਭਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਿੀ-ਾਣੀ ਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਆਵਦ ੱੁਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸਵਗਾ ਅਾਨ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਅਿਰ (          )- 

ਬਾਿੇਂ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਿਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਠ ਕਯਜ਼ਪਊ ਿਯਗਾ ਸਖਤ 
ਪਸਰਾ ਰ  ਕ ਕਯਨਾ ਦ ਿਾਇਯਸ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਯਕ ਜ਼ਰਆ ਿ , ਯ ਜ਼ਪਯ ਿੀ ਸਯਕਾਯ ਜ਼ਕਸ ਿੀ ਿੰਗਾਭੀ 
ਿਾਰਤ ਜ਼ਿਚ ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਿੱਧ ਜਾਣ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬਾਰ ਰਈ ੁਖ਼ਤਾ ਿਫੰਧ ਕਯ ਯਿੀ ਿ। ਜ਼ਡਿੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਰੋਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਠ ਸਥਾਨਕ ਭਯੀਿਯੀਅਸ ਸਕੂਰ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ ਕਯੀਫ 1000 
ਭੰਜ਼ਜਆਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਡ ਸੰਬਾਰ ਕੇਂਦਯ (ਕਜ਼ਿਡ ਕਅਯ ਸੈਂਿਯ) ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿ , ਜ਼ਿਚ ਉਿ ਭਯੀਿ ਯੱਖਣ ਦੀ ਤਜਿੀਿ ਿ, 
ਜ ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਾਿੀਿਿ ਿਣਗ , ਯ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦਾ ਕਈ ਗੰਬੀਯ ਰੱਛਣ ਨਾ ਿਣ ਕਾਯਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਤਾਰ 
ਜ਼ਿਚ ਦਾਖਰ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਨਿੀਂ ਿਿਗੀ। ਉਕਤ ਕੇਂਦਯ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਭਯੀਿਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਕਯਨ ਿਾਰ  
ਯਾ ਭਡੀਕਰ ਸਿਾਪ ਨੰੂ ਿਾਇਯਸ ਦ ਿਬਾਿ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੱਖਣ ਦ ਇਯਾਦ ਨਾਰ ਇੱਥ ਜ਼ਯਭਿ ਕੰਿਯਰ ਿਯਾਰੀ ਦਾ 
ਇੰਤਿਾਭ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ , ਜ਼ਜਸਦਾ ਸਪਰ ਿਯਾਇਰ ਅੱਜ ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜ਼ਢੱਰੋਂ ਦੀ ਿਾਿਯੀ ਜ਼ਿਚ ਕਯ ਜ਼ਰਆ 
ਜ਼ਗਆ ਿ। 

        ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀਭਤੀ ਰਿੀ ਚਧਯੀ , ਜ਼ਜੰਨਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਠ ਸਨਅਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਨੇ ਜ਼ਸੰਘ 
ਇੰਡਸਿਯੀ ਨਾਰ ਜ਼ਭਰ ਕ ਇਿ ਜ਼ਯਭਿ ਿਯਾਰੀ ਫਣਾਈ ਿ , ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਿਯਾਰੀ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਜ਼ਯਭਿ ਕੰਿਯਰ 
ਨਾਰ ਚੱਰਦੀ ਿ , ਜ਼ਕਸ ਿੀ ਭਯੀਿ ਤੱਕ ਯਿੀ , ਾਣੀ, ਦਿਾਈ ਦੀ ਿੰੁਚ ਦ ਸਕਦੀ ਿ। ਇਸ ਤਯਾਂ ਸਿਾਪ ਨੰੂ ਭਯੀਿ ਦ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜ ਜਾਣ ਦੀ ਰੜ ਨਿੀਂ ਿਗੀ ਅਤ ਿਾਇਯਸ ਦਾ ਸਾਯ ਯੁਕਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਯਾਰੀ 360 ਜ਼ਡਗਯੀ 
ਤੱਕ ਘੁੰ ਭ ਸਕਣ , 40 ਜ਼ਕਰਗਿਾਭ ਤੱਕ ਬਾਯ ਚੁੱ ਕਣ , 100 ਪੁੱ ਿ ਤੱਕ ਜ਼ਯਭਿ ਦੀ ਕਭਾਂਡ ਰ ਸਕਣ ਆਜ਼ਦ ਸਿੂਰਤਾਂ ਦ 
ਸਭਯੱਥ ਿ। 

ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜ਼ਢੱਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਿਯਾਇਰ ਦੀ ਸਪਰਤਾ ਉਤ ਤਸੱਰੀ ਿਗਿਾਉਂਦ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨਾਰ 
ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਬਾਰ ਅਸਾਨ ਿਿਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਯੀਿਯੀਅਸ ਸਕੂਰ ਜ਼ਿਚ 1000 ਭਯੀਿਾਂ ਰਈ ਸੰਬਾਰ ਕੇਂਦਯ 
ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿ , ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਦਖਯਖ ਸੀਨੀਅਯ ਡਾਕਿਯ ਦ ਿੱਥ ਜ਼ਿਚ ਿਿਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੇਂਦਯ 
ਜ਼ਿਚ ਭਯੀਜਾਂ ਰਈ ਯਜ਼ਜਸਿਯਸ਼ਨ ਕਾਊਿਯ , ਡਾਕਿਯ ਰਈ ਕਭਯਾ , ਨਯਸਾਂ ਰਈ ਕਭਯ , ਉਡੀਕ ਘਯ, ਕੱੜ ਧਣ ਰਈ 
ਿਫੰਧ, ਪਾਯਭਸੀ, ੀ ੀ ਈ ਜ਼ਕੱਿ ਫਦਰਣ ਰਈ ਕਭਯਾ ਆਜ਼ਦ ਸਾਯੀਆਂ ਸਿੂਰਤਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਰਾਿਾ ਫਾਇ ਭਡੀਕਰ ਿਸਿ ਰਈ ਿੀ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਿਫੰਧ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਿ। ਇਸ ਭਕ ਿਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਡਾ. ਸੁਖਾਰ 
ਜ਼ਸੰਘ ਤ ਿਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਿੀ ਿਾਿਯ ਸਨ। 

ਕਸ਼ਨ 

ਜ਼ਯਭਿ ਕੰਿਯਰ ਿਯਾਰੀ ਦਾ ਿਯਾਇਰ ਿਖਦ ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਰੋਂ ਅਤ ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਿੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀਭਤੀ ਰਿੀ ਚਧਯੀ। 

========= 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਤਖ਼ਤ ਿੀ ਸਜੂਰ ਾਵਸਫ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਅਿੰ ਵਭਿਤਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੱਾਂ ਰਵਾਨਾ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਅਿਰ  (         )- 

ੰਜਾਫ ਦ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਿਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਰ ਨਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸਿੀ ਿਜੂਯ ਸਾਜ਼ਿਫ ਨਾਂਦੜ ਜ਼ਿਖ ਪਸ 
ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਜ਼ਰਆਉਣ ਅੱਜ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਤੋਂ 4 ਫੱਸਾਂ ਯਿਾਨਾ ਿ ਗਈਆਂ ਿਨ। ੰਜਾਫ ਯਡਿਿ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਦ 
ਜਨਯਰ ਭਨੇਜਯ ਸਿੀ ਸੁਬਾਸ਼ ਸ਼ਯਭਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਚਾਯ ਫੱਸਾਂ ਿਰਿ ਿੀ ਬਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ 
ਡਯਾਇਿਯ ਕੰਡਕਿਯਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ੁਜ਼ਰਸ ਦ ਜਿਾਨ ਿੀ ਨਾਰ ਗ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਬਯ ਜ਼ਿਚੋਂ ਯਡਿਿ 
ਦੀਆਂ 80 ਫੱਸਾਂ ਅੱਜ ਿਜੂਯ ਸਾਜ਼ਿਫ ਰਈ ਗਈਆਂ ਿਨ , ਜ ਜ਼ਕ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਫਰਕੁਰ ਭੁਫ਼ਤ ਰ ਕ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤ 
ਸਾਯਾ ਖਯਚ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਕਯ ਯਿੀ ਿ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਯਕ ਫੱਸ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਤੰਨ ਡਯਾਇਿਯ , ਇਕ ਕੰਡਕਿਯ ਅਤ 
ਇਕ ੁਜ਼ਰਸ ਜਿਾਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਿ ਫੱਸ 3300 ਜ਼ਕਰਭੀਿਯ ਤੋਂ ਜ਼ਜਆਦਾ ਦਾ ਸਪਯ 
ਤਅ ਕਯਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੰਦਾਿਨ 5 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਿ ਫੱਸਾਂ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਿਾਸ ੰਜਾਫ ਿੰੁਚ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੀ ਸ਼ੁਬਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਿਯ ਫੱਸ ਜ਼ਿਚ ਘੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ ਸਭਯੱਥਾ ਦ ਜ਼ਿਸਾਫ ਨਾਰ 
ਿੀ ਸਿਾਯੀਆਂ ਜ਼ਰਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਤਾਂ ਜ ਿਯਕ ਸਿਾਯੀ ਨੰੂ ਿੱਖਯੀ ਸੀਿ ਜ਼ਭਰ । ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਕ ਫੱਸ ਨਾਰ 
ਜ਼ਤੰਨ ਡਯਾਈਿਯ ਯਸਤ ਦੀ ਰੰਭੀ ਿਾਿ ਕਾਯਨ ਬਜ ਗ ਿਨ , ਤਾਂ ਜ ਡਯਾਈਿਯ ਨੰੂ ਥਕਾਿਿ ਨਾ ਿਿ ਅਤ ਉਿ ਥੜਾ ਤੋਂ 
ਥੜਾ ਸਭਾਂ ਫੱਸ ਚਰਾ ਕ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਨੰੂ ਸੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ਆਣ ਘਯਾਂ ਤੱਕ ਿੰੁਚਾਉਣ।  

========== 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/587/2020-DPRO Amritsar 

I/20332/2020 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਵਵਦਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਸੁਿੰ ਦ ਿੰ ਜਾਫੀ ਆਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣ-ਵਡਿੀ ਕਵਭਸ਼ਨਰ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਅਿਰ (         )- 

ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਦਸ਼ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ਫਠੇ ਅਜ਼ਜਿ ੰਜਾਫੀ ਜ 
ਘਯ ਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦ ਿਨ , ਯ ਭਜੂਦਾ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਸੰਕਿ ਕਾਯਨ ਦਾ ਿ ਿਰਾਤ ਕਾਯਨ ਆ ਨਿੀਂ ਸਕਦ , ਨੰੂ ਅੀਰ 
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਆਣੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਯਨ , ਤਾਂ ਜ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ੰਜਾਫ ਜ਼ਰਆਉਣ ਫਾਯ ਸਪਰ 
ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ। ਸ. ਜ਼ਢਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਿਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਰੋਂ ਚਾਿੰੁਦ ਿਨ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਿ 
ੰਜਾਫੀ, ਜ ਜ਼ਿਦਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜ਼ਿਚ ੜ  ਯਿ ਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਦਸ਼ੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ਕੰਭ ਕਯ ਯਿ ਿਨ , ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਅਨੁਸਾਯ ੰਜਾਫ ਆਉਣ ਦਾ ਭਕਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿ। 

    ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਜ਼ਿਦਸ਼ੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ਫਠੇ ਅਜ਼ਜਿ ੰਜਾਫੀ ਿਾਸ ਆਣੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦ 
ਿਨ ਤਾਂ ਉਿ ਸਿਿ ਕਜ਼ਿਡ ਕੰਿਯਰ ਯੂਭ , ਚੰਡੀਗੜ ਦੁਆਯਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਿਫਸਾਈਿ sccr.pb2020gmail.com  ਉਤ 
ਆਣੀ ਜ਼ਿਸਥਾਯਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ ਆਣਾ ਨਾਭ , ਜ਼ਤਾ ਦਾ ਨਾਭ , ਭਜੂਦਾ ਪਨ ਨੰਫਯ , ਭਜੂਦਾ ਤਾ, ਾਸਯਿ 
ਨੰਫਯ, ਜ਼ਕੰਨੇ ਭੈਂਫਯ ਜ਼ਿਦਸ਼ ਜ਼ਿਚੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦ ਿਨ ਅਤ ੰਜਾਫ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਕਿੜ ਿਿਾਈ ਅੱਡ ਉਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਯੱਖਦ ਿਨ , ਫਾਯ ਸਾਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਬਜ ਦਣ , ਤਾਂ ਜ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰਆਉਣ ਫਾਯ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਮਜਨਾ ਨੰੂ ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਰੜ ਅਨੁਸਾਯ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ। 

========= 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਖਤੀ ਵਵਬਾਗ ਭਿੰ ਡੀਆਂ ਵਵਚ ਵਕਾਨਾਂ ਤ ਭਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਰ ਵਰਸਾ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਫਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ 

ਭਾਰਕੀਿ ਕਭਿੀ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ ੁਖ਼ਤਾ ਿਫਿੰ ਧ-ਸਵਰਿੰ ਦਰਜੀਤ ਵਿੰ ਘ 

ਭਿੰ ਡੀਆਂ ਵਵਚੋਂ 37055 ਭੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ-ਵਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਲਾਈ ਕਿੰ ਿਰਲਰ  

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 25 ਅਿਰ (           )- 

ਸਕੱਤਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਸ. ਕਾਿਨ ਜ਼ਸੰਘ ੰਨੂ ਅਤ ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸਨਯ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਰ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-
ਜ਼ਨਯਦਸਾਂ ਤਜ਼ਿਤ ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਡਾ ਿਜ਼ਯੰਦਯਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਠ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਿੀਦ ਦਯਾਨ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਦ ਿਸਾਯ ਨੰੁ ਯਕਣ ਰਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਦਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕੰਭ ਉਤ 
ਜੁਿ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭੈਂ ਆ ਬਗਤਾਂਿਾਰਾ ਤ ਜੰਜ਼ਡਆਰਾ ਗੁਯੂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿਚ ਿੰੁਚ ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤ 
ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਚ ਯਜ਼ਿਣ ਰਈ ਿਯੂਯੀ ਗੁਯ ਜ਼ਦੱਤ ਅਤ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਭੰਡੀਫਯਡ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤ ਗ ਿਾਈਜੀਜ਼ਨਕ 
ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ , ਜ ਜ਼ਕ ਤਸੱਰੀਫਖਸ ਿ।  ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਡਾ ਸਾਯਾ ਸਿਾਪ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਰਾ 
ਿਸਾਸਨ ਿੱਰ ਜ਼ਦੱਤ ਗ ਜ਼ਨਯਦਸਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਿਾਉਣ ਜ਼ਿੱਤ ਜੁੱ ਿ ਜ਼ਗਆ ਿ, ਤਾਂ ਜ ਕਈ ਅਿਸਰਾ ਨਾ ਿਿ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਯਾਨ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ , ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ , ਭਾਸਕ ਦੀ 
ਿਯਤ, ਸਨੇਿਾਈਜਯ, ਿੱਥ ਧਣ ਿਾਰ  ਸਾਫਣ , ਰਫਯ ਨੰੁ ਿਿਰ ਿਾਈਭ ਇਕੱਠੇ ਿ ਕ ਨਾ ਫਠਣ ਦਣ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ੂਯਾ 
ਜ਼ਖਆਰ ਯੱਖਣ ਰਈ ਜ਼ਕਿਾ ਜਾ ਜ਼ਯਿਾ ਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਖਯੀਦ ਜੰਸੀਆਂ ਦ ਨੁਭਾਇੰਜ਼ਦਆਂ ਨੰੂ ਫਾਯਦਾਨੇ ਅਤ 
ਜ਼ਰਪਜ਼ਿੰਗ ਿੱਰ ਉਚਚਾ ਜ਼ਧਆਨ ਦਣ ਰਈ ਿਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਿਾ ਿ। ਿੀਭ ਜ਼ਿੱਚ ਭਜੂਦ ਸਿੀ ਕੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਯੰਧਾਿਾ 
ਸਿਾਇਕ ਭੰਡੀਕਯਣ ਅਪਸਯ , ਸਿੀ ਅਭਯਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਿਕਾਸ ਅਪਸਯ ਅਤ ਸਿੀ ਿਯਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਤੀਫਾੜੀ 
ਜ਼ਿਕਾਸ ਅਪਸਯ ਅਤ ਿਯ ਭੰਡੀਕਯਣ ਸਿਾਪ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਿੀਦ ਦਯਾਨ ਸਨੇਿਾਈਜਸਨ , ਕਣਕ ਦ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਜ਼ਕੰਗ , 

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਿਅਯਨ ਸ ਸਫੰਧੀ ਕੰਭ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾਯੀ ਯੱਖਣ ਨੰੁ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਗਆ ਿ।  

ਇਸ ਦਯਾਨ ਜ਼ਜਰਾ ਖੁਯਾਕ ਸਰਾਈ ਕੰਿਯਰਯ ਸ. ਰਖਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 37179 
ਭੀਜ਼ਿਿਕ ਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਿਈ ਸੀ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 37055 ਭੀਿਯਕ ਿਨ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਯਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ। ਇਸ ਜ਼ਿਚੋਂ ਨਗਿਨ ਿੱਰੋਂ 10136 ਭੀਜ਼ਿਿਕ ਿਨ, ਭਾਯਕਪਿੱਡ ਿੱਰੋਂ 9609 ਭੀਜ਼ਿਿਕ ਿਨ, ਨਸ ਿੱਰੋਂ 5154 
ਭੀਜ਼ਿਿਕ ਿਨ , ੰਜਾਫ ਸਿਿ ਿਅਯਿਾਊਜ਼ਸੰਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਿਰੋਂ 7475 ਭੀਜ਼ਿਿਕ ਿਨ ਅਤ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਜੰਸੀ 
ਪ.ਸੀ.ਆਈ. ਿੱਰੋਂ 4681 ਭੀਜ਼ਿਿਕ ਿਨ ਕਣਕ ਖ਼ਯੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿ।  

ਕਸ਼ਨ 

ਬਗਤਾਂਿਾਰਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਰਈ ਕੀਤ ਗ ਿਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਰੈਂਦ ਭੱੁਖ ਖਤੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸ. 
ਿਜ਼ਯੰਦਯਜੀਤ ਜ਼ਸਘ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ। 

========== 


