
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/382/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19164/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 1 
---- ਡਾਕਟਯੀ ਅਤੇ ਿਯੂਯੀ ੇਵਾਵਾਂ ਰਈ ਕਜ਼ਵਡ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯ-ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
---- ਇਸ ਉਸ ਭਾਂ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਘਯ ਫੈਠ ਕੇ ਆਣੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੀ ਯ ੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਚ ਾ ਕਦੇ ਸਾਂ ਮਗਦਾਨ-ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ   
ਠਾਨਕਟ: 19 ਅਰੈਰ 2020 (   )ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ਰਾੁੱਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਜਨਤਕ ਭਸੁੱਤਵ ਦੇ ਵੁੱਿ-ਵੁੱਿ ਡਾਕਟਯੀ ਅਤੇ 
ਿਯੂਯੀ ੇਵਾਵਾਂ ਫੰਧੀ ਭ ੁੱ ਜ਼ਦਆਂ ਦੇ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਅਤੇ ਜਰਦ ਜ਼ਨਟਾਯੇ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਟਰ-ਪਰੀ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯਾਂ 
ਦੀ ਇੁੱਕ ਰੜੀ ਸ਼ ਯੂ ਕੀਤੀ ਸੈ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 
ਕਜ਼ਵਡ -19 ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਵੁੱਰੋਂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਜ਼ਵਵਥਾ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਭ ੁੱ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਯਜ ਕਯਾਉਣ ਰਈ 112 ਅਤੇ 
ਭੈਡੀਕਰ ਫੰਧੀ ਾਯੀਆਂ ਿਯੂਯਤਾਂ ਰਈ 104 ਸੈਰਰਾਈਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ। ਇ ਉਯਾਰੇ ਦਾ ਭੰਤਵ ਇ 
ੰਕਟਕਾਰੀ ਘੜੀ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਤਣਾਅ ਭ ਕਤ ਯਜ਼ਸਣ ਰਈ ਰਾਸ ਅਤੇ ਕਾਉਂਜ਼ਰੰਗ ਫੰਧੀ  ਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਭ ਸੁੱਈਆ ਕਯਾਉਣਾ 
ਸੈ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇਕ ਜਨਯਰ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 1905 ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਜ਼ਜਨੰੂ ਵਯਤ ਕੇ ਰਕ 
ਘਯੇਰੂ ਵਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਤਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ਅਤੇ ਉਰਫਧਤਾ ਫੰਧੀ ਰੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰੈ ਕਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 
ਫੂਂਰੈਂ ੇਵਾ ਰਈ 108 ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ  ਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ। ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ 
ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਰਕਾਂ ਰਈ ਟੈਰੀ-ਕਾਨਪਯੰਜ਼ੰਗ ਯਾਸੀਂ ੀਨੀਅਯ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੇ ਨ ੈੱਟਵਯਕ ਨਾਰ ਜ ੜਨ 
ਅਤੇ ਕਜ਼ਵਡ -19 ਅਤੇ ਸਯ ਭੁੱ ਜ਼ਆਵਾਂ ਫੰਧੀ  ਡਾਕਟਯੀ ਰਾਸ ਰੈਣ ਰਈ ਇਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਰਰਾਈਨ 1800 180 4104 
ਵੀ ਸ਼ ਯੂ ਕੀਤੀ ਸੈ। 
ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਫਸਤਯ ਜ਼ਸਤ ਅਤੇ ਸਾਇਕ ੇਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਵਚਨਫੁੱ ਧਤਾ ਦ ਸਯਾਉਂਜ਼ਦਆਂ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਬਯਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਾਯੇ ਫੰਧਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਇਕਜ ੁੱ ਟਤਾ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕੇ ਵੀ 
ਚ ਣਤੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਤਆਯ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਅਤੇ ਭਾਜਕ ਦੂਯੀ ਯੁੱਿਣ ਫੰਧੀ 
ਾਯੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦੇ ਯਜ਼ਸਣ ਦੀ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ  ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਉਸ ਭਾਂ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਘਯ ਫੈਠ ਕੇ 
ਆਣੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦੀ ਯ ੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਚ ਮਗਦਾਨ ਾ ਕਦੇ ਸਾਂ। 
ਪਟ ਕੈਨ(19 ਅਰੈਰ 1) . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ। 
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Dispatch No. : I/19166/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 2 
---- ਸ ਣ ਕੰਫਾਇਨਾਂ ਵੇਯ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਚੁੱਰ ਕਣਗੀਆਂ 
----ਭਾਕ, ੈਨਾਟਾਈਜਯ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਯੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ 
ਠਾਨਕਟ: 19 ਅਰੈਰ 2020 (   ) 
ਸਾੜੀ ਦੇ ੀਿਨ ਦਯਾਨ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੜ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਰੇ ਿੇਤੀ ੰਦ, ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਚ ਟਯੈਕਟਯ-ਟਯਾਰੀ, ਕੰਫਾਇਨ, ਯੀਯ, 
ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਸਨ, ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੈਜ਼ਜਟਯੇਟ ਨੇ ਕਜ਼ਵਡ 19 ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ ਤੋਂ ਜ਼ਢੁੱ ਰ ਦੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਸਈ ਸੈ। 
ਜ਼ਸਰਾਂ ਉਨਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਕੰਫਾਇਨ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਭਾਂ ਵੇਯੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਾਭ 7 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀ, ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਚ ਵੇਯ 
ਦੀ ਨਭੀ ਕਾਯਨ ਧ ਕਯਦੇ ਸ ਇਸ ਭਾਂ ਵੇਯ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 8 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਦਾ ਕਯ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ . 
ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ , ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਿੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ 
ਰਾਸ ਦੇ ਭੁੱ ਦੇਨਿਯ ਭੇਂ ਜ਼ਵਚ ਤਫਦੀਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ, ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਕਾਨ  ੁੱ ਕੀ ਕਣਕ ਸੀ ਕੁੱਟਣ, ਜ਼ਜ ਨੰੂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਵੇਚਣ 
ਰਈ ਕਈ ਭ ਜ਼ਸ਼ਕਰ ੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸੀ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਫੈਠਣਾ ਵੇ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਸ ਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕੰਫਾਇਨ ਭਾਰਕ ਇ ਗੁੱਰ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਤਯ ਤੇ ਜ਼ਧਆਨ 
ਯੁੱਿਣਗੇ ਜ਼ਕ ਾਯੇ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਕ ਜਯੂਯੀ ਾ ਸਣ, ਭੀਨਾ ਆਜ਼ਦ ਭਜ਼ਨਯੀ ਨੰੂ ਵੀ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ 
ੈਨੇਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿੇਤਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਰਕਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਫਣਾ ਕੇ ਯੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਪਟ ਕੈਨ(19 ਅਰੈਰ 2) . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ। 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/390/2020-DPRO Pathankot 

I/19182/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 3 
---- ਕ ੁੱ ਰ 267 ੈਂਰਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚੋਂ 24 ਾਜੀਜ਼ਟਵ, 241 ਨ ਗੇਜ਼ਟਵ ਅਤੇ 2 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣਾ ਫਾਕੀ ---- ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
----ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਿਰਹੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਸਰਾ ਦੀ ਤਯਾਂ ਸੀ ਜਾਯੀ ਯਸੇਗਾ ਕਯਜ਼ਪ 
----ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱਰੋਂ 19 ਅਰੈਰ ਨੰੂ 10 ਸਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਟੈਟ ਰਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ੈਂਜ਼ਰੰਗ 

ਠਾਨਕਟ: 19 ਅਰੈਰ 2020 (   )  ਕਜ਼ਵਡ-19 (ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ) ਦੀ ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾ ਸੀ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ 
ਵੁੱਰੋਂ ਰਾੁੱਕ ਡਾਊਨ ਕਯ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ੀ ਅਤੇ ਕਯਜ਼ਪ ਰਗਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ੀ। ਇ ਭੇਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਫੀਤੀ ਾਭ ਤੁੱਕ ਦੀ 
ਜ਼ਯਯਟ ਅਨ ਾਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕੂਰ 267 ੈਂਰ ਰ ਗ ਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚੋਂ 24 ਰਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ, 241 ਦੀ 
ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨ ਗੇਜ਼ਟਵ ਸੈ ਅਤੇ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ 2 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣਾ ਅਜ ੇਫਾਕੀ ਸੈ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ 
ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੁੱਜ 19 ਅਰੈਰ ਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱਰੋਂ 10 ਸਯ ੈਂਰ 
ਟੈਜ਼ਟੰਗ ਰਈ ਬੇਜ ੇਗ ਸਨ। 
ਇ ਭਕੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਜ਼ਵੁੱ ਚ  ਰ ਭੀਜ਼ਡਆ ਤੇ ਕ ੁੱ ਝ ਅਪਵਾਸਾਂ ਚਰ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਕ 20 ਜਾਂ 
22 ਅਰੈਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੀ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ ਜ਼ਢੁੱ ਰ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 
ਇ ਭੇਂ 24 ਰਕ ਕਯਨਾ ਜੀਜ਼ਟਵ ਸਣ ਕਾਯਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਸਾੁੱਟ ਾਟ ਰਾਜ਼ਨਆ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਸੀ ਜ਼ਥਤੀ 
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਆਉਂਣ ਵਾਰੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਸਰਾ ਦੀ ਤਯਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਯਜ਼ਪ ਜਾਯੀ ਯਸੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਕੇ ਤਯਾਂ ਦੀ ਜ਼ਢੁੱ ਰ 

ਨਸੀਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਯਸੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੁੱਰੋਂ ਇੰਡਟਰੀ ਨਾਰ ਫੰਧ ਯੁੱਿਣ ਵਾਰੇ ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਟਰੀਜ ਿਰਣ ਰਈ ਆਨ ਰਾਈਨ 
ਯਜ਼ਜਟਰੇਸ਼ਨ ਕਯਨ ਰਈ ਆਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਆਨ ਰਾਈਨ ਯਜ਼ਜਟਰੇਸ਼ਨ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਵਚਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ 
ਇੰਡਟਰੀਜ ਨੰੂ ਜ਼ਕਨਾਂ ਯਤਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਿਜ਼ਰਆ ਜਾਣਾ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਸੋਂ ਅਤੇ 
ਕਯਜ਼ਪ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ ਅਗਯ ਅੀਂ ਚਾਸ ੰ ਦੇ ਸਾਂ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੇ ਜ਼ਵਥਾਯ ਨੰੂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉ ਦੇ ਰਈ ਾਨੰੂ 
ਾਜ਼ਯਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਸਮਗ ਦੇਣ ਦੀ ਰੜ ਸੈ ਅਤੇ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਜ਼ਸਣਾ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੀ ਚੈਨ ਨੰੂ ਤਜ਼ੜਆ 
ਜਾ ਕੇ। 
 
ਪਟ ਕੈਨ(19 ਅਰੈਰ 3) ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰੈਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿੇ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯਦੇ ਸ . 
ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 
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ਰੈ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 4 

---- ਡਯ ਟੂ ਡਯ ਕਜ਼ਯਆਨਾ, ਦਵਾਈ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੁੱਰੋਂ ਵੁੱਟ ੇਵਾ ਸ਼ ਯੂ 

---. ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੁੱਟ ੇਵਾਂ ਦਾ  ਬਅਯੰਬ 

----ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 70091 83954 ਨੰੂ ਪਨ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ੇਵ ਕਯਨਾ ਤੇ ਵੁੱਟ ਦੀ  ਜ਼ਵਧਾ ਸ ਜਾਵੇਗੀ  ਯੂ 

 

ਠਾਨਕਟ: 19 ਅਰੈਰ 2020 (   )  ਕਜ਼ਵਡ-19 (ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ) ਦੇ ਕਾਯਨ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ 23 

ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਸੀ ਕਯਜ਼ਪ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸੈ। ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਯੂਯੀ ਾਭਾਨ ਜ਼ਜ ਤਯਾਂ ਕਜ਼ਯਆਨਾ, 
ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਰਈ ਡਯ ਟੂ ਡਯ ਦੀ  ਜ਼ਵਧਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। ਇ ਅਧੀਨ ਅੁੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ . 

ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਵੁੱਰੋਂ ਆਨ ਰਾਈਨ ਆਡਯ ਦੀ  ਜ਼ਵਧਾ ਨੰੂ ਸਯ ਆਾਨ 

ਕਯਨ ਰਈ ਇੁੱਕ ਵੁੱਟ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਅਯੰਬ ਕੀਤਾ 
 ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰੈਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿੇ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਵੁੱਰੋਂ ਇ 

 ਜ਼ਵਧਾ ਦਾ ਆਯੰਬ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ  ਜ਼ਵਧਾ ਰਈ ਰੀ ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ) ਅਤੇ ਰੀ ੰਜੀਵ ਜ਼ਤਵਾੜੀ ਵਣ ਭੰਡਰ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਠਾਨਕਟ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਉਯਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 

ਸੈ। ਜੋਂ ਰਕਾਂ ਰਈ ਡਯ ਟੂ ਡਯ  ਯੂ ਕੀਤੀ  ਜ਼ਵਧਾ ਨੰੂ ਸਯ ਵੀ ਆਾਨ ਫਣਾਗਾ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸ਼ੀ ੰਜੀਵ ਜ਼ਤਵਾੜੀ ਵਣ ਭੰਡਰ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਸ  ਜ਼ਵਧਾ ਵੁੱਟਅੁੱ  ਵਯਗੀ ਸੀ 
ਸੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇੁੱਕ ਵਾਯ ਇਸ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 70091 83954 ਨੰੂ ਪਨ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ੇਵ ਕਯਨਾ ਸੈ ਅਤੇ ਇ 

ਤੇ ਵੁੱਟ ਦੀ  ਜ਼ਵਧਾ  ਯੂ ਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਕਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਰਟ ਫਣਾ ਕੇ ਇ ਨੰਫਯ ਤੇ ਾਉਂਣੀ ਸੈ ਜ ਆਣੇ ਆ 

ਜ਼ਤੰਨ ਜਾਂ ਚਾਯ ਵੈਂਡਯ ਆਜ਼ਦ ਕਰ ਸ ੰ ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ ਨਜਦੀਕ ਦਾ ਵੈਂਡਯ ਸਵੇਗਾ ਉਸ ਇ ਭਾਨ ਨੰੂ ਜ਼ਜ 

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੁੱਰੋਂ ਆਡਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਉ ਨੰੂ ਡਯ ਟੂ ਡਯ ਉਰੁੱ ਫਦ ਕਯਵਾਗਾ। 
 

ਪਟ ਕੈਨ(19 ਅਰੈਰ 4) ਡਯ ਟੂ ਡਯ ਕਜ਼ਯਆਨਾ, ਦਵਾਈ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੁੱਰੋਂ 
ਵੁੱਟ ੇਵਾ  ਯੂ ਕਯਦੇ ਸ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ 

ਪਟ ਕੈਨ(19 ਅਰੈਰ 5) ਵੁੱਟ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦਾਂ ਸਇਆ ਟਯ 

 

 


