
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/357/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19059/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 1 
----ਕਜ਼ਿਡ-19 (ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ) ਦੇ ਚੱਰਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਿਾਯ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡੀਕਯਨ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਜਭ 
ਿਯਤਣ ਦੀ ਿਯ ਯਤ :ਭ ੱ ਖ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ 
------ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਣੇ ਭਿਦ ਯਾਂ ਸਭੇਤ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ  ਸਿੇਯੇ 6.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਯੇ 9.00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
-----ਜ਼ਕਸਾਨ ਕੰਫਾਈਨ ਨਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਯੇ 6.00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਠਾਨਕਟ: 18 ਅਰੈਰ 2020 (   )  ਕਜ਼ਿਡ-19 (ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ) ਦੇ ਚੱਰਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਿਾਯ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ 
ਭੰਡੀਕਯਨ ਦਾ ਕੰਭ ਜ਼ਛਰੇ ਸਾਰਾਂ ਨਾਰੋਂ ਿੱਖਯਾ ਹਣ ਕਾਯਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਜਭ ਿਯਤਣ ਦੀ ਿਯ ਯਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ਕਿਡ-19 ਦੇ 
ਸਾਯ ਨ ੰ  ਯਕਜ਼ਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡੀਕਯਨ ਦਾ ਕੰਭ ਸਪਰਤਾ  ਯਿਕ ਨੇੜੇ ਚਾਜ਼ੜਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਚਾਯ ਡਾ. 
ਹਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭ ੱ ਖ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਕਹੇ। ਇਸ ਭਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਡਾ. ਹਜ਼ਯੰਦਯ 
ਜ਼ਸੰਘ ਫੈਂਸ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ(ਸਭ),ਡਾ. ਯਜ਼ਜੰਦਯ ਕ ਭਾਯ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਧਾਯਕਰਾਂ, ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਫਰਾਕ 
ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ, ਡਾ. ਭਨਦੀ ਕਯ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਿਕਾਸ ਅਪਸਯ, ਸਰੀ ਗ ਯਜ਼ਦੱਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਰੀ ਸ ਬਾਸ਼ ਚੰਦਯ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਿਸਥਾਯ 

ਅਪਸਯ ਿੀ ਹਾਿਯ ਸਨ। 
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡੀਕਯਨ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹ ਰਤ ਰਈ ਜਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. 
ਹਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਿੱਰੋਂ  ਯੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੱਚ  ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦਾ ਯ  ਧਾਯਨ ਕਯਕੇ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ 
ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨ ੰ  ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਘਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚ ੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾਂ 
ਅਨ ਸਾਯ ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ  ਜ਼ਿੱਚ ਆਈ ੀ ਸੀ ਧਾਯਾ 144 (ੀਡੈਜ਼ਭਕ ਕਟ 1897) ਯਾਹੀਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਰਾਗ  ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਯ ਨ ੰ  ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਗਰਜ਼ਹ ਭਾਭਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਿਬਾਗ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 
ਿੱਰੋਂ ਭੀਭ ਨੰ. ਸ ਸ /  ਸੀ ਸ ਚ/2020/2292 ਜ਼ਭਤੀ 13/4/2020 ਜਾਯੀ ਜ਼ਦਸਾ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਜ਼ਿਰਾ 
ਭੈਜ਼ਜਸਟਯੇਟ ਠਾਨਕਟ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ ਡੀ ਆਯ  (ਟੀ) /853-70 ਜ਼ਭਤੀ 14/4/2020 ਯਾਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 
ਅਤੇ ਭੰਡੀਕਯਨ ਨ ੰ  ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿੱਚ ਯੱਖਜ਼ਦਆਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਜ਼ਿੱਚ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਈ ਜ਼ਢੱਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ 
ਹ ਕਭਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਣੇ ਭਿਦ ਯਾਂ ਸਭੇਤ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ  ਸਿੇਯੇ 6.00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਯੇ 9.00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਣੇ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਖੇਤ ਭਿਦ ਯਾਂ ਸਭੇਤ ਸਿੇਯੇ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6.00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕੰਭ ਕਯ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਸ ਆਣੇ ਘਯ ਸ਼ਾਭ 6.00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਯਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿਾਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਛਟ ਦੇ 
ਦਯਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨ ਹਯ ਜ਼ਕਸਭ ਦੀ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀ ਜਾਂ ਆਿਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਯਨਗੇ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਕੰਫਾਈਨ ਨਾਰ ਕਣਕ ਦੀ 
ਪਸਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਯੇ 6.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੰਫੰਧਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਿੱਧ 



ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਭਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਆਸੀ ਦ ਯੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਭੀਟਯ ਤੱਕ ਫਣਾ ਕੇ ਯੱਖਣ ਨ ੰ  ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਗੇ।ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਭ ਯੰਭਤ ਅਤੇ ਸੇਅਯ ਾਯਟਸ ਆਜ਼ਦ ਨਾਰ ਸੰਫੰਧਤ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖ ੱ ਰਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿੇਯੇ 5 
ਿਜੇ ਤੋਂ 9 ਿਜ ੇਤੱਕ ਜ਼ਭਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਹਣ ਕਾਯਨ ਕੰਫਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਰ 
ਸੰਫੰਧਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਭ ਯੰਭਤ ਿਾਰੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਿੇਯੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕੇਿਰ ਇਸ ਸ਼ਯਤ ਤੇ ਖ ੱ ਰਣਗੀਆਂ ਜ਼ਕ 
ਿਯਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿੱਚ ਭਾਰਕ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ 2 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੰਭ ਕਯਨਗੇ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦ ਕਾਨਦਾਯਾਂ ਿੱਰੋਂ ਸੇਅਯ ਾਯਟ ਦੀ ਹਭ 
ਡਜ਼ਰਿਯੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਟਯ ਖਰ ਕੇ ਕਾਊਂਟਯ ਸੇਰ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹਿੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੇਅਯ ਾਯਟਸ ਿਾਰੀ 

ਦ ਕਾਨ ਤੇ ਿੀ ਭਾਰਕ ਸਭੇਤ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੰਭ ਕਯ ਸਕਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਫੀਜ,ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆ 
ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖ ੱ ਰਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿੇਯੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ 10 ਿਜ ੇਤੱਕ ਹੀ ਹਿੇਗਾ ਅਤੇ ਦ ਕਾਨਦਾਯ ਕੇਿਰ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਸਭੱਗਯੀ ਦੀ 
ਹਭ ਡਜ਼ਰਿਯੀ  ਕਯਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਹਿੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਯ ਸੇਰ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹਿੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤ ੜੀ ਫਨਾਉਣ ਿਾਰੀ 
ਭਸ਼ੀਨ ( ਸਟਯਾਅ ਯੀਯ) ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ 25 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ 
ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦੇ ਚੱਰਜ਼ਦਆਂ ਸੰਜਭ ਿਯਤਣ ਦੀ ਿਯ ਯਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਰੀ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਯ ਨ ੰ  
ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਣੀ ਸਯੀਯਕ ਅਜ਼ਭਊਜ਼ਨਟੀ ਿਧਾਉਣ ਰਈ ਸੰਤ ਜ਼ਰਤ ਖ ਯਾਕ ਰੈਣ ਅਤੇ ਯਿਾਨਾ ਮਗ 
ਅਜ਼ਬਆਸ ਿੀ ਕਯਨ। 
 
ਪਟ ਕੈਸਨ(18 ਅਰੈਰ 2) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹ ਡਾ. ਹਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭ ੱ ਖ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 2 
----ਸ. ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕਜ਼ਿਡ-19 (ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ) ਨ ੰ  ਰੈ ਕੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ 
ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਭੀਜ਼ਟੰਗ 
----ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਈ ਿੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਦਖਾਈ ਦੇਣ ਕਯਨਾ ਦੇ ਰੱਛਣ ਤ ਯੰਤ ਕਯਿਾ ਜਾਣ 
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਕਾਂਤਿਾਸ 
 
ਠਾਨਕਟ: 18 ਅਰੈਰ 2020 (   )  ਕਜ਼ਿਡ-19 (ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ) ਦੀ ਭਜ ਦਾ ਸਜ਼ਥਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਿੱਖ ਰਈ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜ਼ਤਆਯੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰ ਯਹੀਆਂ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਸਫੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਤਆਯੀਆਂ ਤੇ ਚਯਚਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਿੱਰੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰੈਕਸ ਭਜ਼ਰਕ ਯ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਿਖੇ 
ਸਜ਼ਥਤ ਆਣੇ ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਖੇ ਆਮਜ਼ਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭਕੇ ਤੇ ਹਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਯਿਸਰੀ ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰਸ ਿਧੀਕ 



ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ), ਜ਼ਯਥੀ ਜ਼ਸੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ, ਅਯਸਦੀ ਜ਼ਸੰਘ ਸ.ਡੀ.ਭ. ਠਾਨਕਟ, ਜ਼ਸਿਰ 
ਸਯਜਨ ਡਾ. ਜ਼ਿਨੋਦ ਸਯੀਨ, ਡਾ. ਬ ਜ਼ੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਸ.ਭ. . ਠਾਨਕਟ, ਅਯਜ਼ਿੰਦ ਰਕਾਸ ਿਯਭਾ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ 
ਠਾਨਕਟ, ਯਾਭ ਰ ਬਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ ਅਤੇ ਹਯ ਜ਼ਿਬਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ਼ਸਹਤ 
ਸੈਂਟਯਾਂ ਦੇ ਸਾਯੇ ਸ.ਭ. ਜ ਿੀ ਹਾਿਯ ਸਨ। 
ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ ਸੰਫਧਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਸ. ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਾਿੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ 
ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਹਯੇਕ ਜ਼ੰਡ ਜ਼ਿੱਚ ਹ ੰ ਚ ਕੇ ਘਯ ਘਯ ਸਯਿੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਿੀ ਸਾਡੀ 
ਜ਼ਜਭੇਦਾਯੀ ਫਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਗਯ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ੰਡ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੱਚ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦੇ ਰੱਛਣ ਿੇਖਣ ਨ ੰ  ਜ਼ਭਰਣ ਤਾਂ 
ਤ ਯੰਤ ਉਸ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਯਨਾ ਟੈਸਟ ਕਯਿਾ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਰਸਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਨਾਰ 
ਜ਼ਨਟਣ ਰਈ ਸਾਯੇ ਰਫੰਧ ਭ ਕੰਭਰ ਹਨ ਕਜ਼ਿਡ ਕੇਅਯ ਸੈਂਟਯ, ਕਜ਼ਿਡ ਹੈਰਥ ਸੈਂਟਯ ਅਤੇ ਕਜ਼ਿਡ ਹਸਤਾਰ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿੱਚ ਸਾਯੇ 
ਰਫੰਧ ਭ ਕੰਭਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਭਰੇ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦੇ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਭਯੀਜ 
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 336 ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਿੱਚੋਂ 261 ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ 
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, 52 ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਚੰਤ ਯਨੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜ਼ਜੱਥੇ ਕਯਨਾ ਆਈਸਰੇਟ ਹਸਤਾਰ ਫਣਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਖੇ 
ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਰਕ ਜ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਸਿਰ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿਖੇ ਫਣਾ 
ਸੈਸਰ ਆਈਸਰੇਟ ਿਾਯਡ ਜ਼ਿੱਚ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਸਾਯੇ ਸ.ਭ. ਜ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਣੇ ਖੇਤਯਾਂ ਅੰਦਯ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਣ 
ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਤਯਾਂ ਦਾ ਸੱਕੀ ਭਯੀਜ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਕਯਨਾਂ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਦੇ ਰੱਛਣ ਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਭੇਂ ਯਜ਼ਹੰਜ਼ਦਆਂ ਹੀ 
ਇਰਾਜ ਸ ਯ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਯਿਾ ਕੇ ਿੱਖ ਤੋਂ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਿੀ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਯ ਅਸੀਂ ਜਰਦੀ ਤੰਦਯ ਸਤ ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਯਨਾ ਫੀਭਾਯੀ ਨ ੰ  ਜੜ ਤੋਂ 
ਖਤਭ ਕਯਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਕਯਜ਼ਪ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਫੰਦ ਯਜ਼ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ਰਕਾਂ ਨਾਰ 
ਭੇਰ ਜਰ ਨਾ ਹਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦੇ ਜ਼ਿਸਥਾਯ ਨ ੰ  ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।   
 
ਪਟ ਕੈਸਨ(18 ਅਰੈਰ 1) ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰੈਕਸ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯਦੇ ਹ ਸ. ਗ ਯਰੀਤ 
ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 3 
---- ਸਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਚੈਯੀਟੇਫਰ ਟਯੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ੀ.ੀ.ਟੀ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹਯ 
ਸਾਭਾਨ 



ਠਾਨਕਟ: 18 ਅਰੈਰ 2020 (   )  ਦੀਨ ਦ ਖੀਆਂ ਦੀ ਹਭੇਸਾਂ ਸਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹ ਕੇ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ  ਯੇ ਜ਼ਿਸਿ ਜ਼ਿੱਚ ਯੱਫ ਦੇ 
ਪਜ਼ਯਸਤੇ ਿਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦ ਫਈ ਦੇ ਰਜ਼ਸੱਧ ਕਾਯਫਾਯੀ ਅਤੇ ਸਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਚੈਯੀਟੇਫਰ ਟਯੱਸਟ ਦੇ ਫਾਨੀ ਡਾ. ਸ.ੀ. ਜ਼ਸੰਘ 
 ਫਯਾ ਿੱਰੋਂ ਕਜ਼ਿਡ-19 (ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ) ਦੀ ਭਹਾਭਾਯੀ ਤੋਂ ਸਭ ੱ ਚੀ ਭਨ ੱ ਖਤਾ ਨ ੰ  ਫਚਾਉਂਣ ਰਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਜ਼ਯਹੇ ਅਜ਼ਹਭ 
ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿੱਚ ਆ ਭਯੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਕੀ ਭਯੀਜਾਂ ਦੇ ਇਰਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਯ ਯਹੇ 
ਡਾਕਟਯਾਂ ਅਤੇ ਹਯ ਸਟਾਪ ਰਈ ਸਭ ੱ ਚੇ ਜ਼ਜਰੇ ਰਸਾਸਨ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ, ਨ-95 ਭਾਸਕ ਅਤੇ 3 ਯਤੀ ਿਾਰੇ ਭਾਸਕ 
ਜ਼ਦੱਤੇ ਗ। ਜ਼ਜਸ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਡਾ. ਸ.ੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਉਫਯਾ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਉਯਕਤ ਸਭਾਨ ਨ ੰ  ਸਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਚੈਯੀਟੇਫਰ 

ਟਯੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਰਧਾਨ ਯਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਭਠਾਯ  ਅਤੇ ਭੈਂਫਯ ਹਯਜ਼ਭੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਰੋਂ ਸ. ਜ਼ਯਥੀ ਜ਼ਸੰਘ ਸਹਾਇਕ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ ਨ ੰ  ਬੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਕੇ ਤੇ ਹਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਯਿਸ਼ਰੀ ਡਾ. ਯਾਕੇਸ ਸਯਾਰ, ਜਜ਼ਤੰਦਯ ਸਯਭਾ ੀ.. ਟ  
ਡੀ.ਸੀ., ਯਾਭ ਰ ਬਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ ਅਤੇ ਹਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਹਾਿਯ ਸਨ। 
ਇਸ ਭਕੇ ਤੇ ਸਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਚੈਯੀਟੇਫਰ ਟਯੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਰਧਾਨ ਯਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਭਠਾਯ  ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਯੱਸਟ ਿੱਰੋਂ ਰਦੇਸ ਦੇ ਭੈਡੀਕਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਉਯਕਤ ਸਭਾਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ਭਨ ੱ ਖੀ 
ਜੀਿਨ ਨ ੰ  ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 
ਪਟ ਕੈਸਨ(18 ਅਰੈਰ 3) ਸਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਚੈਯੀਟੇਫਰ ਟਯੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਰਧਾਨ ਯਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਭਠਾਯ  
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹਯ ਸਾਭਾਨ ਬੇਂਟ ਕਯਦੇ ਹ। 


