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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/844/2020-DPRO Pathankot 

I/21914/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
 
----- ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੱਚ ਪ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਆਣ ਜ਼ਤਯੀ ਯਾਜ ਜਾਣ ਫੰਧੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ 
---- ਜਰਦੀ ਸੀ ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ ਭਡੀਕਰ ਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਪ ਪਾਯਭ ਯਟੀਜ਼ਪਕਟ ਜਾਯੀ 
 
ਠਾਨਕਟ, 3 ਭਈ (  ) ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ੂਫ ਜ਼ਵੱਚ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ/ਰਾਕਡਾਊਨ ਕਾਯਨ 
ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੱਚ ਪ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਆਣ ਜ਼ਤਯੀ ਯਾਜ ਵਾ ਜਾਣ ਫੰਧੀ ਟੈਂਡਯਡ ਆਯਜ਼ਟੰਗ ਰੀਿਯ (..ੀ.) ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਜ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਰਫਯ ਜ਼ਵਬਾਗ ਨੰੂ ਆਦ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਫਾਸਯੀ 
ੂਜ਼ਫਆਂ ਤੋਂ ਯਜ਼ਸ ਯਸ ਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਜ ਕਯੀਫ 2373 ਰਕ ਸਨ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ 
ਭਡੀਕਰ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਪ ਯਟੀਜ਼ਪਕਟ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਟਟ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ, 
ਚੰਡੀਗੜ ਵਰੋਂ ਰਾਤ ਸਈਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਸਤ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਕਯਕ ਰਾਕਡਾਊਨ ਸਣ ਕਾਯਨ ਜਕਯ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵਰੋਂ ਜ਼ਿਰਾ 
ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਆਣ ਸਭ ਟਟ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵਰੋਂ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀ 
ਵਫਾਈਟ www.covidhelp.punjab.gov.in  'ਤ ਫੀਤੀ ਯਾਤ ਨੰੂ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਗਈ ਸ ਅਤ ਚਾਸਵਾਨ ਅਰਾਈ ਕਯ ਕਦ ਸਨ ਦ ਆਦ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਨ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕੂਝ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਦ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਟਰਰਪਰੀ ਨੰਫਯ ਵੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਗਆ ੀ ਜ਼ਜ ਅਧੀਨ ਕਯੀਫ 2373 ਰਕ ਾਸਭਣ ਆ ਸਨ ਜ ਫਾਸਯੀ ੂਜ਼ਫਆਂ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸ 
ਸਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ-183, ਜ਼ਸਭਾਚਰ ਰਦ –135, ਚੰਗੀਗੜ•-3, ਉੱਤਯਾਖੰਡ-25, ਸਜ਼ਯਆਣਾ-22, ਜ਼ਦੱਰੀ-42, 
ਯਾਜਥਾਨ-43, ਉੱਤਯ ਰਦ-492, ਜ਼ਫਸਾਯ-556,ਆਾਭ-44, ਵਟ ਫੰਗਾਰ-92, ਝਾੜਖੰਡ-134, ਉੜੀਾ-83, ਭੱਧਰਦ-
299,ਛੱਤੀਗੜ-106, ਗੁਜਯਾਤ-54, ਭਸਾਯਾਟਯਾ-51, ਆਂਦਯਾ ਰਦ-3, ਕਯਰਾ-5 ਅਤ ਤਾਜ਼ਭਰਨਾਡੂ -1 ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ੂਚੀ 
ਾਸਭਣ ਆਈ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆਉਂਣ ਵਾਰ  ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਇਨਾ ਰਕਾਂ ਦੀ ਆਣ ੂਜ਼ਫਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਵਵਥਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵਗੀ ਯ ਇ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾ ਰਦ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਭਰੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦਾ ਭਡੀਕਰ ਕਯਵਾਇਆ 
ਜਾਵਗਾ। ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸ ਜ਼ਕ ਇਸ ਰਕ 23 ਭਾਯਚ 2020 ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਸੀ ਯਜ਼ਸ ਯਸ ਨ, ਕਯਜ਼ਪ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਰਕਾਂ ਵੱਰੋਂ 
ਜ਼ਕਸਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਵਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਸੰੁਦ ਸਨ, ਉੱਥ ਸੀ ਦੂਯ ਾ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਵੱਰੋਂ ਚੱੁਕ ਗ ਕਦਭਾਂ ਦੀ ਰੰਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। 

ਪਟ ਕਸ਼ਨ(3 ਭਈ 1) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ । 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/847/2020-DPRO Pathankot 

 I/21915/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
 
---- ਸੁਣ ਤੱਕ 33335 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਅਤ 30279 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਸਈ- ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
 
ਠਾਨਕਟ , 3 ਭਈ  2020 ( ) ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੱਚ ਚਰ ਯਸ ਕਯਨਾ ਦ ਜ਼ਵਥਾਯ ਦਯਾਨ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਆਦਾਂ ਅਨੁਾਯ 23 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 
ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ, ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਪਰ ਵਚਣ ਆਜ਼ਦ ਰਈ ਜ਼ਕ ਰਾਨੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ ਵ 
ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਆਦਾਂ ਅਨੁਾਯ ਮਗ ਰਫੰਧਾ ਸਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਦਾਨਾਂ ਭੰਡੀਆਂ ਨੰੂ ਖਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ ੀ। ਇਸ 
ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ 33335 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ ਸ ਅਤ 30279 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕਯ ਰਈ ਗਈ 
ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਜ਼ਫਕ ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਾਯੀ ਖ਼ਯੀਦ ਰਜ਼ਕਰਆ ਤੱਰੀ ਫਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ 
ਦ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕੜੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜ਼ਕ ਭਾਕ ਦਾ ਰਮਗ ਰਾਜਭੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਅਤ ਸੱਥ ਧਣ ਰਈ ਵੀ ਮਗ 
ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਜਾਣ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭੰਡੀਆ ਜ਼ਵੱਚ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਵ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 33335 ਭੀਜ਼ਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ ਸ ਅਤ 30279 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰਨ ਵੱਰੋਂ 9589 
ਭੀਜ਼ਟਰਕ  ਟਨ, ਭਾਯਕਪੈੱਡ ਵੱਰੋਂ 4021 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਨ ਵੱਰੋਂ 3174 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ੰਜਾਫ ਟਟ ਵਅਯ ਸਾਊ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਵੱਰੋਂ 
3210 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਪ. ੀ. ਆਈ ਵੱਰੋਂ 10285 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ੱੁਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਯੰਤ ਖਯੀਦ ਕਯਕ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਤਾਂ ਜ ਖ਼ਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ 
ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਵੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਸ਼ ਨਾ ਆਵ। 
 
ਪਟ ਕਨ (3 ਭਈ 2) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਭਜ਼ਰਕੁਯ  ਦਾਨਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਢਯੀ ਰੱਗੀ ਜ਼ਕਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਪਾਈ। 
ਪਟ ਕਨ (3 ਭਈ 3) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ । 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/848/2020-DPRO Pathankot 

 I/21916/2020 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 3 
 
----- ਜ਼ਕਾਨ ਝਨੇ/ਫਾਭਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਪਾਯ ਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਕਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਯਨ : ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ 
----  ਾਉਣੀ ਦਯਾਨ ਝਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ੰਫੰਧੀ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ। 
 
ਠਾਨਕਟ: 3 ਭਈ 2020 (        )   ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰ ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਤ ਡਾ. ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ 
ਣੀ ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠ ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਰਾਂ ਦੀ ਕਾਤ ੰਫੰਧੀ ਚਰਾਈ ਜਾਣ 
ਵਾਰੀ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਤਜ਼ਸਤ ਯਨਾ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਰ  ਫਰਾਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਡਾ.ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਭੀਜ਼ਟੰਗ 
ਕੀਤੀ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚ ਰੀ ਗੁਯਜ਼ਦੱਤ ਜ਼ੰਘ ,ੁਬਾਸ਼ ਚੰਦਯ,ਜਜ਼ਤੰਦਯ ਕੁਭਾਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਥਾਯ ਅਪਯ,ਜ਼ਨਯਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਤੀ ਉ ਜ਼ਨਯੀਖਕ 
,ਸਯਦਵ ਜ਼ੰਘ ਭਾਸਰ,ੰਜੀਵ ਕੁਭਾਯ,ਜਗਜੀਤ ਜ਼ੰਘ,ਜਜ਼ਤੰਦਯ ਸ਼ਯਭਾ,ਕੁਰਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ,ਅਭਯਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ,ਦਰੀ ਣੀ ਸਾਿਯ ਨ। 
   ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਿਯ ਆੜਤੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਡਾ ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਝਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਭ ਅਤ 
ਫੀਜ ਦਾ ਫਸੁਤ ਵੱਡਾ ਯਰ ਸ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਆਭ ਕਯਕ ਫੀਜ ਜ਼ਵਕਰਤਾ ਅਤ ਆੜਤੀ ਬਯਾ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਿਫਾਗ ਜ਼ਦਖਾ ਕ ਗਯ ਜ਼ਪਾਯਸ਼ਸ਼ੁਦਾ 
ਜ਼ਕਭਾਂ ਦਾ ਫੀਜ,ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਜ਼ਸੰਗ ਬਾਅ ਵਚਦ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆਭ ਕਯਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵਰੋਂ ਵਖ ਵਖੀ ਕੁਝ ਗਯ ਜ਼ਪਾਯਸ਼ਸ਼ੁਦਾ 
ਜ਼ਕਭਾਂ ਦੀ ਕਾਤ ਕਯ ਰਈ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਜ ਕਾਯਨ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਭੰਡੀਕਯਨ ਭੇਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਭੁਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ 
ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ ਸ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਫੀਜ ਜ਼ਵਕਰਤਾ ਸਾੜੀ-ਾਉਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਅਖਫਾਯਾਂ ,ਟੀ.ਵੀ. ਜ਼ਵੱਚ ਇਸ਼ਜ਼ਤਸਾਯ ਦ ਕ ਆਣ ਦੁਆਯਾ 
ਜ਼ਤਆਯ ਗਯ ਜ਼ਪਾਯਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਕਭਾਂ ਦੀ ਭਸ਼ਸੂਯੀ ਕਯਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗੁਭਯਾਸ ਕਯਦ ਸਨ ਜ਼ਜ ਤੋਂ ਰਬਾਵਤ ਸ ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਫੀਜ ਖਰੀਦ ਕ 
ਝਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਯਦ ਸਨ,ਜ ਕਈ ਵਾਯ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਰਈ ਘਾਟ ਵਾਰਾ ਦਾ ਾਜ਼ਫਤ ਸੰੁਦਾ ਸ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅੰਦਯ ਪਰਾਂ ਦੀਆ 
ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਕਭਾਂ ਫੀਜਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਣ ਕਾਯਨ ਕਈ ਵਾਯ ਜ਼ਕਾਨ ਦਾ ਆਯਜ਼ਥਕ ਸ਼ਸ਼ਣ ਵੀ ਸੰੁਦਾ ਸ ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਫਾਿਾਯ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਨੈੱਜੀ 
ਅਦਾਜ਼ਯਆਂ ਵੱਰੋਂ ਕੁਝ ਗਯਜ਼ਪਾਯਸ਼ੀ ਜ਼ਕਭਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਫੀ ਆਯ 141,ਫੀ ਆਯ 105,ੀਰੀ ੂਾ,ਗਰਡ 76.ਗਰਡੀ,ਜੀ ਕ 668 ,ਜੀ ਕ 
4042,ਸਾਈਜ਼ਫਰਡ 47ਅਤ ਵਾ 27 ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਕਭਾਂ ਦ ਨਾਂ ਤ ਭਜ਼ਸੰਗ ਬਾਅ ਤ ਵਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 
ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੱਚ ਇ ਵਰ ਜ਼ਯਪ 8 ਝਨੇ ਦੀਆਂ ਦਗਰੀਆਂ ਜ਼ਕਭਾਂ ਗੰਗਾ,ੀ  6129, ਸਾਇਦਯੀ 4,ਵੀ ਨ ਆਯ 203,27 ੀ 22, ਚ 
ਆਯ 180, ਚ ਆਯ ਆਈ 178 ਅਤ ਵਾ 134  ਨੰੂ ਕਾਤ ਕਯਨ ਦੀ ਭਨਿੂਯੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸ,ਇਨਾਂ ਜ਼ਕਭਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੱਚ 
ਸਾਈਜ਼ਫਰਡ ਜ਼ਕਭਾਂ ਦੀ ਕਾਤ ਕਯਨ ਤ ਾਫੰਦੀ ਸ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਗਯ ਜ਼ਪਾਯਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਜ਼ਫਰਡ ਝਨੇ ਦੀ ਕਾਤ ਕਯਨ ਨਾਰ ਜ਼ਜਥ 
ਸਾਈਜ਼ਫਰਡ ਫੀਜ ਭਜ਼ਸੰਗ ਸਣ ਕਾਯਨ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆਯਜ਼ਥਕ ਨੁਕਾਨ ਸੰੁਦਾ ਸ ਉਥ ਰਯ ਉਦਮਗ ਨੰੂ ਬਾਯੀ ਨੁਕਾਨ ਸੰੁਦਾ ਸ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ 
ਸਾਈਜ਼ਫਰਡ ਜ਼ਕਭਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਟਟ ਦੀ ਭਾਤਯਾ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰੁਦੀ ਸ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ੰਜਾਫ ਵੱਰੋਂ 
ੀ ਆਯ 129,128,122, 121 ਅਤ 114 ਦੀ ਨੀਯੀ 20-25 ਭਈ ਨੰੂ,ਚ ਕ ਆਯ 47, ੀ ਆਯ 127 ਦੀ ਨੀਯੀ ਨੰੂ 25-31 ਭਈ ,ੀ 
ਆਯ 124 ਦੀ ਨੀਯੀ 25 ਤੋਂ 31 ਭਈ  ਅਤ ੀ ਆਯ 126 ਦੀ 25 ਭਈ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੀਜਣ ਦੀ ਜ਼ਪਾਯਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫੀਜ ਖਰੀਦਣ ਭੇਂ ਖਰੀ ਦਜ਼ਫੱਰ ਿਯੂਯ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਵੀ ਪਰ ਦਾ ਫੀਜ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ 
ਜ਼ਵਬਾਗ,ੀ.,ਮੂ. ਜਾਂ ਜ਼ਕ ਰਾਇੰਧਾਯੀ ਫੀਜ ਜ਼ਵਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਗਯ ਰਾਇਸ਼ਧਾਯੀ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਤੋਂ 
ਫੀਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਯਿ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਫੀਜ ਖਰੀਦਣ ਭੇਂ ਜ਼ਫੱਰ ਰ ਕ ਉ ਨੰੂ ਾਂਬ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਆੜਤੀ  ਸਯਦਵ ਜ਼ੰਘ 
ਭਾਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭੀਟੰਗ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕਯਨ ਤ ਖਤੀ ਭਜ਼ਸਯਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨ 
ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਪਾਯਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਕਭਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਭੰਡੀਕਯਨ ਭੇਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਭੱਜ਼ਆ ਨਾਂ ਆਵ। 



4 
 

ਪਟ ਕਨ (3 ਭਈ 4) ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਰਾਂ ਦੀ ਕਾਤ ੰਫੰਧੀ ਚਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਤਜ਼ਸਤ 
ਯਨਾ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯਦ ਸਸ ਫਰਾਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਡਾ.ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ। 
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I/21917/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 4 
 
----- ਕਯਨਾ ਨਾਰ ਜੰਗ ਰੜ ਯਸ ੁਜ਼ਰ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ੁਯਜ਼ਖਆ ਰਈ ਡਾ. ਫਯਾ ਆ ਅੱਗ 
-----. . ੀ. ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ੀ. ੀ. ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ, ਨ-95 ਭਾਕ ਤ ਟਰੀਰ ਰਅਯ ਭਾਕ ਬਟ 
      
ਠਾਨਕਟ, 03 ਭਈ (          ) - ਦੁਫੱਈ ਦ ਉਘ ਜ਼ੱਖ ਕਾਯਫਾਯੀ ਅਤ ਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਚਯੀਟਫਰ ਟਯੱਟ ਦ ਫਾਨੀ ਡਾਕਟਯ 
.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਉਫਯਾ ਵੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਭੱੁਚੀ ਭਨੁਖਤਾ ਨੰੂ ਫਚਾਊਣ ਰਈ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਅਜ਼ਸੰਭ ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਤਜ਼ਸਤ ੂਫ ਦ 
ੁਜ਼ਰ ਅਤ ਜ਼ਵਰ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ੀਨੀਅਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਰਈ ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ . . ੀ. ਸ਼ਰੀ 
ਦੀਕ ਜ਼ਸਰਯੀ ਨੰੂ ਬਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ੀ.ੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ, ਨ-95 ਭਾਕ ਅਤ ਟਰੀਰ ਰਅਯ ਭਾਕ ਜ਼ਿਰਾ ੁਜ਼ਰ ਠਾਨਕਟ ਦ . ੀ. 
(ਡੀ.) . ਰਬਜਤ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਵਯਕ ਨੰੂ ਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਚਯੀਟਫਰ ਟਯੱਟ ਜ਼ਜਰਾ ਗੁਯਦਾੁਯ ਅਤ ਠਾਨਕਟ ਦ ਰਧਾਨ ਯਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ 
ਭਠਾਯੂ ਅਤ ਭਫਯ ਸਯਜ਼ਭੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਵੱਰੋਂ . . ੀ. ਕੰਰਕ ਜ਼ਵਖ ਬਟ ਕੀਤ ਗ। ਇ ਦਯਾਨ . . ੀ. ਸ਼ਰੀ ਦੀਕ ਜ਼ਸਰਯੀ 
ਅਤ . ੀ. (ਡੀ.) ਰਬਜਤ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਵਯਕ ਨੇ ਡਾ. .ੀ. ਜ਼ੰਘ ਉਫਯਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱਚ 
ਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਟਯੱਟ ਵੱਰੋਂ ਇਨਾਨੀਅਤ ਦ ਬਰ ਰਈ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਕਾਯਜ ਫਸੁਤ ਸੀ ਸ਼ਰਾਘਾਮਗ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ 
ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਡਾ. ਉਫਯਾ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਜੱਥ ਗਯੀਫਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ, ਉਥ ਨਾਰ ਸੀ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਭਤ ਜ਼ਵਰ ਅਤ ੁਜ਼ਰ 
ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵੀ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਅਤ ਸਯ ਭਾਨ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਇ ਦਯਾਨ ਟਯੱਟ ਦ ਜ਼ਿਰਾ ਰਧਾਨ 
ਯਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਭਠਾਯੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਡਾ. ਉਫਯਾ ਵੱਰੋਂ ਜੰਭੂ ਕਸ਼ਭੀਯ ਭਤ ੂਫ ਦ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਜ਼ਜਰ ਦ ਯਕਾਯੀ 
ਸਤਾਰਾਂ ਭਤ ੁਜ਼ਰ ਅਤ ਜ਼ਵਰ ਜ਼ਵਬਾਗ ਭਤ ਕਯਨਾ ਨਾਰ ਪੀਰਡ ਜ਼ਵਚ ਰੜਾਈ ਰੜ ਯਸ ੱਤਯਕਾਯਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਭਾਕ ਜ਼ਦੱਤ ਜਾ ਯਸ 
ਸਨ। ਜਦਜ਼ਕ ਡਾ. ਫਯਾ ਵਰ ਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਕ ਜਦਜ਼ਕ ਤੱਕ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਾ ਦਯ ਚੱਰਗਾ ਦ ਤੱਕ ਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਟਯੱਟ 
ਵਰ ਯਾਸਤ ਦ ਕਾਯਿ ਰਗਾਤਾਯ ਜਾਯੀ ਯਜ਼ਸਣ ਗ। ਉਨਾਂ ਦੱÎਜ਼ ਆ ਜ਼ਕ ਡਾ. ਫਯਾ ਵਰ ਭਈ ਭਸੀਨੇ ਜ਼ਵੱਚ ੂਫ ਦ 37 ਸਿਾਯ ਰੜਵੰਦ 
ਜ਼ਯਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ, ਜਦਜ਼ਕ ਇਸ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖ ਵੀ ਜਰਦ ਸੀ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਾਸੰੁਚ ਜਾਵਗੀ, ਜ਼ਜ ਤ 
ਫਾਅਦ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ਨਾਰ ਜ਼ਭਰ ਕ ਗਯੀਫ ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 



5 
 

ਪਟ ਕਸ਼ਨ (3 ਭਈ 5)  --ਯਫੱਤ ਦਾ ਬੱਰਾ ਟਯੱਟ ਦ ਭੱੁਖ ਵਾਦਾਯ ਯਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਭਠਾਯੂ . ੀ. (ਡੀ.) ਰਬਜਤ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਵਯਕ ਨੰੂ 
ੀ. ੀ. ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਤ ਭਾਕ ਬਟ ਕਯਦ ਸ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 5 
 
----- ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਘਯਾਂ/ਦਫ਼ਤਯਾਂ ਅਤ ਸਤਾਰਾਂ 'ਚ ਅਯ ਕੰਡੀਸ਼ਨਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਫੰਧੀ 
ਡਵਾਇਿਯੀ ਜਾਯੀ 
----ਅਵਯਜ਼ਟਵ ਕੂਰਯਾਂ ਦ ਟੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਾਫ਼ ਤ ਯਗਾਣੂ ਭੁਕਤ ਕਯਨਾ ਿਯੂਯੀ ਸ ਅਤ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਾਣੀ ਨੰੂ ਤਾਿਾ ਾਣੀ ਬਯ ਕ ਫਦਜ਼ਰਆ 
ਜਾਵ-ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ 
ਠਾਨਕਟ, 3 ਭਈ 2020 (            )  ਜ਼ਸਤ ਤ ਜ਼ਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ੰਜਾਫ ਵੱਰੋਂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਘਯਾਂ/ਦਫ਼ਤਯਾਂ 
ਅਤ ਸਤਾਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਅਯ ਕੰਡੀਸ਼ਨਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ੰਫੰਧੀ ਡਵਾਇਿਯੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. 
ਜ਼ਵਨ ਦ ਯੀਨ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰ ਕੁਝ ਸਫ਼ਜ਼ਤਆਂ ਤੋਂ ਗਯਭੀ ਦ ਭਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਸਣ ਦ ਚੱਰਦ ਅਯ 
ਕੰਡੀਸ਼ਨਯਾਂ/ਕੂਰਯਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਭੱਦਨਿਯ ੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਰ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਕੁਝ ੱਖ ਾਸਭਣ ਆ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ 
ਜ਼ਕ ਅਯ ਕੰਡੀਸ਼ਨਯ ਇਕ ਕਭਯ ਜ਼ਵਚਰੀ ਸਵਾ ਨੰੂ ਘੰੁਭਾ ਕ (ਯੀ-ਯਕੁਰਟ) ਦੁਫਾਯਾ ਠੰਡਾ ਕਯਨ ਦ ਜ਼ਨਮਭ 'ਤ ਕੰਭ ਕਯਦਾ ਸ ਅਤ ਭਜੂਦਾ 
ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਅਯ ਕੰਡੀਸ਼ਨਯ ਦੀ ਵੱਡ ਥਾਨਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ ਭਾਰ, ਦਫ਼ਤਯ, ਸਤਾਰ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵੱਚ ਵਯਤੋਂ ਦ ਨਾਰ 
ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਯਾ ਸ ਕਦਾ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਦ ਚੱਰਦ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਅਜ਼ਜਸੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨ ਰਈ ਅਯ ਕੰਡੀਸ਼ਨਯ/ਕੂਰਯਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਥਾਵਾਂ 'ਤ ਵਯਤੋਂ ੰਫੰਧੀ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਦਾ ਫ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤ . ੀ. ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ੰਫੰਧੀ ਿਯੂਯੀ 
ਰਾਸਾਂ/ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਤਜ਼ਸਤ ਘਯਰੂ ਥਾਵਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਅਯ ਕੰਡੀਸ਼ਨਯ ਦੁਆਯਾ ਕਭਯ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਯ-ਵਾਯ ਘੰੁਭਣ ਵਾਰੀ ਸਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਫਾਸਯੀ 
ਤਾਿੀ ਸਵਾ ਦਾ ਭਰ ਿਯੂਯੀ ਸ, ਜ਼ਜ ਰਈ ਜ਼ਖੜਕੀ ਨੰੂ ਥੜਾ ਜ਼ਜਸਾ ਖਰ ਕ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਤਾਂ ਜ ਕੁਦਯਤੀ ਸਵਾ ਕਭਯ ਜ਼ਵੱਚ ਦਾਜ਼ਖਰ 
ਸ ਕ ਅਤ ਫੰਦ ਸਵਾ ਨੰੂ ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਾ ਜ਼ਭਰ ਾਵ। ਕਭਯ ਦਾ ਤਾਭਾਨ 24 ਤੋਂ 27 ਜ਼ਡਗਯੀ ਰੀਅ ਜ਼ਵੱਚ ੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵ 
ਅਤ ਨਭੀਂ (ਜ਼ਸÀਭੀਜ਼ਡਟੀ) 40 ਤੋਂ 70 ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਵੱਚ ਯੱਖੀ ਜਾਵ। ਅਯ ਕੰਡੀਸ਼ਨਯ ਦੀ ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ ਯਜ਼ਵ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ 
ਜ਼ਪਰਟਯ ਾਫ਼ ਯਜ਼ਸਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਾਂ ਵਾਰ ਕਭਯ ਜ਼ਵੱਚ ਸਵਾ ਫਾਸਯ ਕੱਢਣ ਵਾਰਾ ੱਖਾ (ਗਿਾਟਪਨ) ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ, ਜ਼ਜ 
ਨਾਰ ਕਭਯ ਜ਼ਵੱਚ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਰਸ਼ਯ ਫਣ ਅਤ ਕਭਯ ਜ਼ਵੱਚ ਘੰੁਭ ਯਸੀ ਸਵਾ ਨੰੂ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਫਾਸਯ ਕੱਜ਼ਢਆ ਜਾਵ। 
ਅਵਯਜ਼ਟਵ/ਡਿਯਟ ਅਯ ਕੂਰਯ ਫਾਯ ਦੱਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਧੂੜ-ਜ਼ਭੱਟੀ ਨੰੂ ਅੰਦਯ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵ ਅਤ ਾਫ਼-ਫ਼ਾਈ 
(ਸਾਈਿੀਨ) ਯੱਖੀ ਜਾਵ। ਅਵਯਜ਼ਟਵ ਕੂਰਯਾਂ ਦ ਟੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਾਫ਼ ਤ ਯਗਾਣੂ ਭੁਕਤ ਕਯਨਾ ਿਯੂਯੀ ਸ ਅਤ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਾਣੀ ਨੰੂ ਤਾਿਾ ਾਣੀ 
ਬਯ ਕ ਫਦਜ਼ਰਆ ਜਾਵ। ਇ ਦ ਾਣੀ ਵਾਰ ਟੈਂਕ ਨੰੂ ਖਾਰੀ ਕਯਕ ਜ਼ਕ ਾਫ਼ ਕੱੜ, ੰਜ ਅਤ ਗਯਭ ਾਣੀ ਨਾਰ ਾਫ਼ (ੰੂਜ਼ਜਆ) ਕੀਤਾ 
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ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ੱਛਰੀ ਫ਼ਾਈ ਦ ਭੇਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਭਾਂ ਸਈ ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਟੈਂਕ ਨੰੂ ਸਰਕ ਾਫਣ ਵਾਰ 
ਾਣੀ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਾਫ਼ ਤਾਿ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਸੀ ਵੈਂਟੀਰਸ਼ਨ ਰਈ ਅਵਯਜ਼ਟਵ ਕੂਰਯ ਜ਼ਵੱਚ ਫਾਸਯ 
ਦੀ ਤਾਿਾ ਸਵਾ ਆਉਣਾ ਿਯੂਯੀ ਸ। 
ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੱਜ਼ਖਆਂ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਭੇਂ ਵੀ ਜ਼ਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਥੜਾ ਜ਼ਜਸਾ ਖਰ ਕ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ। ਜਕਯ ਨਿਦੀਕ ਸੀ ਕਈ 
ਗਿਾਟ ਪਨ ਰੱਜ਼ਗਆ ਸ ਤਾਂ ਉਨੰੂ ਚੱਰਦਾ ਯੱਖ ਤਾਂ ਜ ਸਵਾ ਦਾ ਜ਼ਫਸਤਯ ਵਸਾਅ ਸ ਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਵਾਜ਼ਯਕ (ਕਭਯਸ਼ੀਅਰ) ਤ 
ਉਦਮਜ਼ਗਕ (ਇੰਡਟਯੀਅਰ) ਥਾਵਾਂ ਜ਼ਵਖ ਸਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਫ਼ਰਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਯੱਖਣ ਰਈ ਿਯੂਯੀ ਸ ਜ਼ਕ ਅੰਦਯੂਨੀ ਵਾਤਾਵਯਣ ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਫਾਸਯੀ ਸਵਾ ਆ। ਜ਼ਯਫ਼ ਜ਼ਖੜਕੀਆਂ ਖਰਣ ਦੀ ਜਗਸ 'ਤ ਜਕਯ ਵੈਂਟੀਰਸ਼ਨ ਵਾਰਾ ਭਕਨੀਕਰ ਵੈਂਟੀਰਸ਼ਨ ਜ਼ਟਭਿ ਅਤ ਅਯ 
ਕੰਡੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਟਭਿ ਸਵ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਫਸਤਯ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਫਾਸਯੀ ਸਵਾ ਨੰੂ ਜ਼ਪਰਟਯ ਕਯਕ ਅੰਦਯੂਨੀ ਸਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਵੱਚ ੁਧਾਯ 
ਜ਼ਰਆਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਜਕਯ ਤਾਿੀ ਸਵਾ ਉਰਫੱਧ ਨਸੀ ਸ ਯਸੀ ਸਵ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਪਾਜ਼ਯਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਕ ਤਾਿੀ ਸਵਾ ਰਈ 
ੈਂਟਯਰ ਇਨਰਾਈਨ ਪਨ ਜ਼ਪਰਟਯ ਮੂਜ਼ਨਟ ਨਾਰ ਇੱਕ ਅਯ ਡਕਟ (ਸਵਾ ਵਾਰੀ ਾਈ) ਜੜ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵ ਅਤ ਜਕਯ ਭਰਟੀਰ ਕਟ 
ਜਾਂ ਭਰਟੀਰ ਸਾਈ ਵਾਰ ਮੂਜ਼ਨਟ ਸਣ ਤਾਂ ਤਾਿੀ ਸਵਾ ਨੰੂ ਗਜ਼ਯਰਾਂ ਯਾਸੀਂ ਅੰਦਯੂਨੀ ਖਤਯ ਜ਼ਵੱਚ ਜਾਂ ਉਦ ਨਿਦੀਕ ਸੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ 
ਸ। ਜ਼ਜਸੜੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭਕਨੀਕਰ ਵੈਂਟੀਰਸ਼ਨ ਜ਼ਟਭ ਨਸੀਂ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਖੱੁਰਣ ਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖੜਕੀਆਂ ਦਾ ਉਮਗ ਕਯਨ ਦੀ 
ਰਾਸ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਤ ੰਥਾਵਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਖ਼ਾ ਤਯ 'ਤ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਵਾਯਡਾਂ ਜਾਂ ਆਈਰਸ਼ਨ ੈਂਟਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ੰਕਯਭਣ ਫ਼ਰਣ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਜ਼ਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਰਾਸ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਖਤਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਫਾਕੀ ਾਯ ਸਤਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰਜ਼ਡੰਗ ਨਾਰੋਂ ਅਯ ਕੰਡੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ 
ਜ਼ਟਭ ਵੱਖਯਾ ਸਵ ਤਾਂ ਜ ੰਬਾਜ਼ਵਤ ੰਕਰਜ਼ਭਤ ਸਵਾ ਜਾਂ ਜ਼ਛੱਜ਼ਟਆਂ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਕ। ਉਸ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਜ਼ਜਥ ਵੱਖਯੀ ਅਯ 
ਕੰਡੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ। ਉਥ ਇਕੱਠੀ ਸਈ ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਸਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ੰਕਰਜ਼ਭਤ ਯਗਾਣੂ ਸਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਯਜ਼ਸੰਦੀ ਸ ਅਤ 
ਇ ਰਈ ਉਮੁਕਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਕ ੰਕਰਭਣ ਨੰੂ ਪਰਣ ਦ ਖ਼ਤਯ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਕਜ਼ਵਡ-19 ਰਬਾਜ਼ਵਤ ਭਯੀਜ 
ਦ ਕਭਯ ਦੀ ਗਿਾਟ ਸਵਾ ਦਾ ਟਯੀਟਭੈਂਟ, ਸਾ-ਜ਼ਪਰਟਯਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਭੀਕਰ ਜ਼ਡਇਨਪਕਸ਼ਨ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ, ਸਵਾ ਦੀ 
ਫਫਜ਼ਰੰਗ ਕਯਨ ਰਈ ਗਯ ਧਾਤੂ ਭਟੀਯੀਅਰ ਵਾਰ ਜ਼ਡਜ਼ਪਊਿਡ ਅਯ ਯੀਟਯ ਟੈਂਕ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ, ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚ 1 
ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਅਭ ਸਾਈਕਰਯਾਈਟ ਜ਼ਰਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਗਿਾਟ ਜ਼ਟਭ ਜ਼ਵੱਚ ਕਜ਼ਟਵ ਵਾਇਯਰ ਾਯਟੀਕਰ ਭਜੂਦ ਸਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਦ ਚੱਰਦ ਇਸ ਜ਼ਪਾਜ਼ਯਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਕ ਗਿਾਟ ਜ਼ਟਭ ਦੀ ਭੈਂਟੀਨੈਂ  ਦ ਭੇਂ ਉਮੁਕਤ ਜ਼ਨੈੱਜੀ ਅਤ ਵਾਤਾਵਯਣ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਨਮਭਾਵਰੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। 
ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ੀਜ਼ਭਤ ਯਤਾਂ ਵਾਰ ਥਾਨਾਂ ਤ ਆਈਰਸ਼ਨ ਰਈ ਕੁਝ ਅਥਾਈ ਦੀਵਾਯਾਂ ਫਣਾ ਕ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਇਸ ਅਥਾਈ ਢਾਂਚ ਵਾਰ  ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਜ਼ਕਊਫੀਕਰ (ਰਾਜ਼ਟਕ ਜਾਂ ਧਾਤੂ) ਨੰੂ ਰਾਜ਼ਟਕ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਕਨਵ ਕਵਯ ਦਾ 
ਇਤਭਾਰ ਕਯਕ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। 
ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਾਂਤਵਾ ਕੇਂਦਯ ਸਵਾਦਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਅਤ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਜਾਂ ਜ਼ਨਉਟਰਰ ਰਸ਼ਯ ਤ ਭੈਂਟਨ ਸਣ ਚਾਸੀਦ 
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਕਨੀਕਰ ਵੈਂਟੀਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਯ ਵਯਤੋਂ ਵਾਰਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਜ ਜ਼ਕ ਾਫ਼ ਤੋਂ ਗੰਦੀ (ਭਯੀਜਾਂ ਵੱਰ 
ਾਫ਼ ਅਤ ਗਿਾਟ ਵੱਰ ਗੰਦੀ) ਸਵਾ ਰ  ਜਾਣ ਦ ਵਸਾਅ ਦ ਤਯੀਕ ਅਨੁਾਯ ਕੰਭ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਰਆਂਦਾ ਜਾਵ। ਮੂਜ਼ਨਟਾਂ ਦਾ ਫਚਾਅ ਭਨੂਪਕਚਯਯ 
ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਡਇਨਪਕਸ਼ਨ ਅਤ ਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਖਆ 
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ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆਉ ਾਯ ਜ਼ਭਰ ਕ ਇਨਾਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਜ਼ਵਯੱੁਧ ਸਯ 
ਭਯਚ 'ਤ ਰੜਾਈ ਜ਼ਜੱਤੀ ਜਾ ਕ।   

 
ਪਟ ਕਨ (3 ਭਈ 6) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਡਾ. ਜ਼ਵਨ ਦ ਯੀਨ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਠਾਨਕਟ। 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/851/2020-DPRO Pathankot 

I/21920/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 6 
 
----- ਨਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਰਗਯਾਭ ਕਯ ਨਭਾਜ਼ਨਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਤ ੰਜਾਫ ੁਜ਼ਰ ਦ ਮਜ਼ਧਆਂ ਨੰੂ 
---- ਕਯਨਾ ਭਸਾਭਾਯੀ ਦ ਕਾਯਨ ਰਗਾ ਰਾੱਕ ਡਾਉਂਣ ਦਯਾਨ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੰਾ 
ਠਾਨਕਟ, 3 ਭਈ 2020 (            )  ਅੱਜ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਨਾ ਦੀ ਗੁਯਜ ਜ਼ਡਵੀਜਨ  ਵੱਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਨਾਂ ਤ ਨਭਾਨ ਭਾਯਸ 
ਆਮਜ਼ਜਤ ਕੀਤ ਗ। ਇ ਭਕ ਤ ਦ ਅੰਦਯ ਚਰ ਯਸ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਭਸਾਭਾਯੀ ਜ਼ਵੱਚ ਆਣਾ ਜ਼ਸਮਗ ਦਣ ਵਾਰ ਡਾਕਟਯ ਅਤ 
ਟਾਪ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ੰਜਾਫ ੁਜ਼ਰ ਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਭਾਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ । ਜ਼ਜ ਅਧੀਨ ਭਾਭੂਨ ਜ਼ਵਖ, ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਠਾਨਕਟ ਅਤ 
ਜ਼ਭਰਟਯੀ ਸਤਾਰ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਨਭਾਨ ਭਾਯਸ ਆਮਜ਼ਜਤ ਕੀਤ ਗ। ਭਾਯਸ ਜ਼ਵੱਚ ਨਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਵੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ੁਜ਼ਰ ਦ 
ਜਵਾਨਾਂ ਅਤ ਡਾਕਟਯ ਅਤ ਟਾਪ ਨੰੂ ਨਭਾਜ਼ਨਤ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਜ਼ਦੱਤ ਅਤ ਉਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਇ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਕਾਯਜਾਂ ਦੀ ਰੰਾ 
ਕੀਤੀ। ਇ ਭਕ ਤ ਆਯਭੀ ਾਈ ਫੈਂਡ ਵੱਰੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਯਗੁਜਾਯੀ ਰਈ ਬਾਵਨਾਤਭਕ ਵਾਤਾਵਯਣ ਫਣਾ ਜ਼ਦੱਤਾ। 
ਇ ਭਕ ਤ ਜ਼ਫਰਗਜ਼ਡਅਯ ਜੀ.. ਜ਼ਗੱਖ, ਟੀਨ ੀ.ਡੀ.ਆਯ.ਭਾਭੂਨ ਜ਼ਭਰ ਟਨ ਸਾਿਯ ਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਭਸਾਭਾਯੀ ਦ ਦਯਾਨ 
ਯਕਾਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਰਾੱਕ ਡਾਊਣ ਰਗਾਇਆ ਸਇਆ ੀ ਜ਼ਜ ਦਯਾਨ ਇਨਾਂ ਮਜ਼ਧਆਂ ਵੱਰੋਂ ਫਸੁਤ ਸੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਰ ਆਣੀਆਂ ਵਾਵਾਂ 
ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। 

 
ਪਟ ਕਨ (3 ਭਈ 7,8,9,10,11,12) ਨਾ ਵੱਰੋਂ ਆਮਜ਼ਜਤ ਨਭਾਣ ਭਾਯਸ ਜ਼ਵੱਚ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਡਾਕਟਯਾਂ ਅਤ ੁਜ਼ਰ ਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਰੰਾ ੱਤਯ ਜ਼ਦੰਦ ਸ। 


