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I/23701/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 1 
------ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 52 ਹਜਾਯ 749 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹਈ ਆਭਦ ---ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
------ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਿਰੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਸਰ ਦੀ ਯਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਰਾਉਣ ਦੀ ਅੀਰ 
ਠਾਨਕਟ, 11 ਭਈ (         ) ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰ 
ਅੰਦਯ 10 ਭਈ ਤੱਕ 52749  ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਹਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 52195 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਦੀ ਖਯੀਦ ਹ ਚੱੁਕੀ ਹ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਆਦਸਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਜ਼ਿਰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਕਣਕ ਭੰਜ਼ਡਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਇਸ 
ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸ ਜ਼ਕਸਭ ਦੀ ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਰਾਿਾ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਿੀ ਨਾਰ ਦੀ ਨਾਰ ਹੀ ਕਯਿਾਈ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਯਨ ਿਰੋਂ 18980, ਭਾਯਕਪੈੱਡ ਿਰੋਂ 5941, ਨਸ ਿਰੋਂ 3539, ਿਅਯਹਾਊਸ 
ਿਰੋਂ 5635, ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਿਰੋਂ 18100 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ 
ਪਸਰ ਦੀ ਯਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਰਗਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਨਾੜ ਨੰੂ ਿਭੀਨ ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਿਾਹੁਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਰਾਉਣ ਨਾਰ ਜ਼ਜਥ 
ਿਾਤਾਿਯਣ ਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹ ਥ ਧਯਤੀ ਦੀ ਉਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਖਤਭ ਹੰੁਦੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਣੀ ਪਸਰ 
ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਰਆਉਣ ਭਕ ਸ਼ਸਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਭਨਟਨ ਕਯਕ ਯੱਖਣ ਅਤ ਭਾਸਕ ਜਯੂਯੀ ਤਯ 'ਤ ਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿ। 

 
ਪਟ ਕਸ਼ਨ(11 ਭਈ 1) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ। 
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I/23702/2020 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 2 
 
----- ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਿਰੋਂ ਆਂਨਰਾਈਨ ਿਫਨਾਯ ਆਮਜ਼ਜਤ। 
---- ਆਨਰਾਈਨ ਸਭੀਨਾਯ ਜ਼ਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ (ਰੜਕ) ਠਾਨਕਟ ਿਰਡਯ ਟਯਡ ਦ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਅਤ ਹਯ ਿਟਸ ਗਯੱੁ 
ਜ਼ਿੱਚ ਜੁੜ ਰਾਯਥੀਆਂ ਿਰੋਂ ਬਾਗ ਜ਼ਰਆ 
---www.pgrkam.com ਯਾਹੀਂ ਨ ਜਿਾਨ ਘਯ ਫਠੇ ਹੀ ਯਿਗਾਯ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਯਜ਼ਜਸਟਯਡ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ ਆਣਾ ਨਾਭ 
 
ਠਾਨਕਟ, 11 ਭਈ (  ) ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਬਜ਼ਿੱਖ ਨੰੂ ਦਖਦ ਹ ਅਤ ਯਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਜ਼ਨੰਗ 
ਜ਼ਿਬਾਗ ੰਜਾਫ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਭਰ  ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਿਰੋਂ ਰਾਕਡਾਊਨ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਘਯ 
ਫਠੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸਭੇਂ ਨੰੂ ਦਖਦ ਹ ਆਨਰਾਈਨ ਕਯੀਅਯ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਣ ਦ ਉਯਾਰ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ। ਇਹ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਰੀ ਗੁਯਭਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਰੜੀ 
ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਿਰੋਂ ਰ.ੀ.ਮੂ ਪਗਿਾੜਾ ਦ ਸ਼ਰੀ ਸਜ਼ਚਨ ਜ਼ਸਧਯਾ, ਜ਼ਸਸਟੈਂਟ ਰਪਸ਼ਯ ਯਾਹੀਂ 
ਆਨਰਾਈਨ ਿਫਨਾਯ ਕਯਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਆਨਰਾਈਨ ਸਭੀਨਾਯ ਜ਼ਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ (ਰੜਕ) ਠਾਨਕਟ ਿਰਡਯ ਟਯਡ ਦ 
ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਅਤ ਹਯ ਿਟਸ ਗਯੱੁ ਜ਼ਿੱਚ ਜੁੜ ਰਾਯਥੀਆਂ ਿਰੋਂ ਬਾਗ ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਆਨਰਾਈਨ ਿਫਨਾਯ ਦਯਾਨ ਭਾਜ਼ਹਯਾਂ 
ਿਰੋਂ ਸਟਜ਼ਯਸ ਭਨਜਭੈਂਟ, ਆਨ ਰਾਈਨ ਕਯਸਾਂ ਫਾਯ ਅਤ ਭੁਕਾਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਖਆਿਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਯਿਗਾਯ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ੀ.ਜੀ.ਆਯ.ਕ..ਭ ਆਨਰਾਈਨ ਯਟਰ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ।ਇਸ ਯਟਰ 
www.pgrkam.com ਯਾਹੀਂ ਨ ਜਿਾਨ ਘਯ ਫਠੇ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾਭ ਯਿਗਾਯ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਯਜ਼ਜਸਟਯਡ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। ਇਸ 
ਯਟਰ ਯਾਹੀਂ ਨ ਜਿਾਨ ਨ ਕਯੀਆਂ ਅਤ ਕਯਸਾਂ ਫਾਯ ਹਯ ਿੀ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਯਜਗਾਯ 
ਜ਼ਿਬਾਗ ੰਜਾਫ ਦ ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਸਦਕਾ ਹਯਕ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਿੱਚ ਸਭਿਾਯ ਤੋਂ ਸਨੀਿਾਯ ਤੱਕ ਸਿਯ 9 ਿਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਿਜ ਤੱਕ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪਨ ਯਾਹੀਂ ਕਯੀਅਯ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਭੁਕਾਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਖਆਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਤਆਯੀ, ਸਿ ਯਿਗਾਯ ਦੀਆਂ ਸਕੀਭਾਂ ਫਾਯ, ਸਜ਼ਕੱਰ 
ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਫਾਯ ਅਤ ਉਚਯੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆਂ ਫਾਯ ਪਨ ਕਯਕ ਅਤ ਿੀਡੀ ਕਾਰ ਕਯਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਾਊਂਸਜ਼ਰੰਗ ਰਣ ਸਫੰਧੀ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਣ ਰਈ ਰਸਭੈਂਟ ਅਪਸਯ ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਦ ਭੁਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 
9872896147 ਅਤ ਜ਼ਿਜ ਕੁਭਾਯ, ਫੀ.ਟੀ.ਭ ( ੰਜਾਫ ਸਜ਼ਕਰ ਜ਼ਡਿਰਭੈਂਟ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਠਾਨਕਟ) ਦ ਭੁਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 
9465857874 ਤ ਸੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ਜ ਨ ਜਿਾਨ ਸਯਕਾਯੀ ਨ ਕਯੀ ਸਫੰਧੀ ਸ਼ਾਪਟ ਸਜ਼ਕਰ ਕਯਸ ਕਯਨ ਦ ਚਾਹਿਾਨ ਹਨ 
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਰਾਕਡਾਊਨ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਆਨ ਰਾਈਨ ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਕਯਿਾਈ ਜਾਿਗੀ।ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਚਾਹਿਾਨ ਨ ਜਿਾਨ ਰੜਕ ਅਤ ਰੜਕੀਆਂ ਜ 
+2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਯ ਦੀ ਮਗਤਾ ਿਾਰ ਹਨ ਉਹ ਆਣੀ ਸਜ਼ਹਭਤੀ ਸ਼ਰੀ ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਰਸਭੈਂਟ ਅਪਸਯ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਯਿਾ ਸਕਦ ਹਨ 
ਜਾਂ ਜ਼ਰਖਤੀ ਤਯ ਤ ਦਪਤਯ ਦੀ ਈ ਭਰ degto.ptk@gmail.com ਤ ਬਜ ਸਕਦ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਪਟ ਸਜ਼ਕੱਰ ਕਯਸ ਰਾਕਡਾਊਨ ਸਭੇਂ 
ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਿਗਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਯਾਹੀਂ ਯਗੂਰਯ ਤਯ ਤ ਜ਼ਫਰਕੱੁਰ ਭੁਪਤ ਕਯਾ ਜਾਣਗ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ, ਰਸਭੈਂਟ ਅਪਸਯ 
ਿਰ ਨ ਕਯੀਆਂ ਦ ਸਕ ਫਾਯ ਦੱਸਦ ਹ ਭੁਕਾਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਖਆਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਤਆਯੀ ਕਯਨ  ਫਾਯ ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਯਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ, ਯਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਇਨਾਂ ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਜਰਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ 
ਠਾਨਕਟ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੀ ਰਾਕਡਾਊਨ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਆਨ ਰਾਈਨ ਿਫਨਾਯ ਰਗਯਾਭ ਕਯਕ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਬਜ਼ਿਖ ਦ ਕਯੀਅਯ 
ਸਫੰਧੀ ਹਯ ਸੰਬਿ ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਂਦਾ ਯਹਗਾ। 

http://www.pgrkam.com/
http://www.pgrkam.com/
mailto:degto.ptk@gmail.com
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ਪਟ ਕਸ਼ਨ(11 ਭਈ 2) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸਰੀ ਗੁਯਭਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਜ਼ਿਰਾ ਯਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ। 
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I/23707/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰਸ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 3 

 

--- ਘਯਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੀਤ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਕੱਰ ਕਭਯ ਜ਼ਿੱਚ ਯਜ਼ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਸਰਾਹ 

--- ਜ਼ਿਆਹ, ਸਭਾਯਹ ਅਤ ਹਯ ਬੀੜ ਿਾਰ ਰਗਯਾਭਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਾਜ਼ਭਰ ਹਣ ਤੋਂ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਕਯ ਗੁਯਜ 

 

ਠਾਨਕਟ, 11 ਭਈ (        )- ਕਜ਼ਿਡ-19 ਨੰੂ ਰ ਕ ਸਾਯ ੰਜਾਫ ਅੰਦਯ 23 ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਕਯਜ਼ਪ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਜ਼ਜਸ 

ਅਧੀਨ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਜ਼ਜਸ ਅਧੀਨ ਫਾਹਯ ਤੋਂ ਆ ਰਕ ਜਾਂ ਜ ਜ਼ਹਰਾ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਿ 
ਭਯੀਜ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯਕ ਜ਼ਹਸਟਯੀ ਜ਼ਿੱਚ ਸਾਹਭਣ ਆ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਹੀ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਹ।  

ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਡਾ. ਜ਼ਿਨੋਦ ਸਯੀਨ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹ।  

ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ (ਕਜ਼ਿਡ-19)  ਜ਼ਿਆਦਾਤਯ ਭਜ਼ਕਆਂ 'ਤ ਜ਼ ੱਕਾਂ ਅਤ ਖੰਘ ਦ ਜ਼ ੱਜ਼ਟਆਂ ਯਾਹੀਂ ਸਾਹ ਿਯੀ ਅੰਦਯ 

ਜਾਣ ਨਾਰ, ੀੜਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦ ਸੰਯਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਰ ਅਤ ਇੰਪਕਜ਼ਟਡ ਚੀਿਾਂ/ਿਸਤੂਆਂ ਨੰੂ  ੂਹਣ ਨਾਰ ਫ਼ਰਦੀ ਹ।  ਇਹ 

ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਿਾਇਯਸ ਹ ਇਸ ਰਈ ਿਯੂਯੀ ਹ ਜ਼ਕ ਿਾਇਯਸ ਸਫੰਧੀ ਸਾਯ ਸੰਯਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਅਤ ਡਾਕਟਯੀ 
ਜਾਂਚ ਕਯਿਾਈ ਜਾਿ।  ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ ਜ਼ਯਿਾਯ ਦਾ ਕਈ ਹਯ ਭੈਂਫਯ ਿੀ ਉਸ ਕਭਯ ਜ਼ਿੱਚ ਯਜ਼ਹੰਦਾ ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ ਜ਼ਕ ਦਹਾਂ ਜ਼ਿੱਚਕਾਯ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਇੱਕ  ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਯੱਖੀ ਜਾਿ।  ਘਯ ਅੰਦਯ ਫਿੁਯਗਾਂ, ਗਯਬਿਤੀ ਭਜ਼ਹਰਾ, 
ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਅਤ ਹਯ ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਗਰਸਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਜ਼ਯਹਾ ਜਾਿ।  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿੱਚ ਯਜ਼ਹ ਯਹ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਯ ਜ਼ਿੱਚ 

ਇਧਯ-ਉਧਯ ਨਾ ਘੰੁਭਣ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿ।  ਜ਼ਕਸ ਿੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਿੱਚ ਸਭਾਜ਼ਜਕ/ਧਾਯਜ਼ਭਕ ਇਕੱਠਾਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਿਆਹ, ਸ਼ਕ ਸਬਾ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿੱਚ 

ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਹਇਆ ਜਾਿ।    

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿਾਯ-ਿਾਯ ਸਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਜਾਂ ਅਰਕਹਰ-

ਮੁਕਤ ਹੈਂਡ ਸਨੀਟਾਈਜਯ ਨਾਰ ਧੋਂਦ ਯਜ਼ਹਣ।   ਘਯਰੂ ਚੀਜਾਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਕਿਾਨ, ੀਣ ਿਾਰ ਗਰਾਸ, ਕੱ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਿਾਰ ਫਯਤਨ, 

ਤਰੀ, ਜ਼ਫਸਤਯ ਅਤ ਹਯ ਚੀਜਾਂ ਘਯ ਦ ਹਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਯਨ।  ਹਯ ਸਭੇਂ ਸਯਜੀਕਰ ਭਾਸਕ ਜ਼ਹਨ ਕ ਯੱਖਣ।  

ਭਾਸਕ ਨੰੂ ਹਯ 6-8 ਘੰਜ਼ਟਆਂ ਫਾਅਦ ਫਦਜ਼ਰਆ ਜਾਿ ਅਤ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।  ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ  ਜ ਖਾਂਸੀ 
/ ਫੁਖਾਯ / ਸਾਹ ਰਣ ਜ਼ਿੱਚ ਤਕਰੀਪ ਜ਼ਜਹ ਰੱ ਣ ਜ਼ਦਖਾਈ ਜ਼ਦੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਿੱਰੋਂ ਤੁਯੰਤ ਨਜਦੀਕੀ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਯ ਨਾਰ 

ਸੰਯਕ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  

 

ਪਟ ਕਸ਼ਨ(11 ਭਈ 3) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਡਾ. ਜ਼ਿਨੋਦ ਸਯੀਨ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਠਾਨਕਟ। 


