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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/779/2020-DPRO Pathankot 

I/21608/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 1 
----- ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੱਚ ਪ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਆਣ ਜ਼ਤਯੀ ਯਾਜ ਜਾਣ ਫੰਧੀ ..ੀ. ਜਾਯੀ 
----- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਆਣ ਸਭ ਟਟ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣ ਵਾਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀ 
ਵਫਾਈਟ www.covidhelp.punjab.gov.in  'ਤ ਅਰਾਈ ਕਯਨ 
ਠਾਨਕਟ, 1 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 ਗ ਸਨ। 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।ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਵਫਾਈਟ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ 
ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦ ਟਰ ਪਰੀ ਨੰਫਯ 1800-180-3361 ਤ ਜਾਂ ਰੀ ਕੰੁਵਯ ਡਾਵਯ ਜ਼ਕਯਤ ਤ ੁਰਾਸ ਅਪਸ਼ਯ 
ਠਾਨਕਟ ਦ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 98881-45884, ਰਫਯ ਇੰਨਪਯਭੇਂਟ ਅਪਸ਼ਯ ਭਨੋਜ ਯਭਾ ਦ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 97816-
84040 ਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਯਜ ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸ ਜ਼ਕ ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ 
ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੱਚ ਪ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਆਣ ਜ਼ਤਯੀ ਯਾਜ ਵਾ ਜਾਣ ਦੀ ਰਜ਼ਕਜ਼ਯਆ 5 ਭਈ, 2020 ਨੰੂ ਸ਼ੁਯੂ ਸਵਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਯ 
ਜਦੋਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਉ ਜ਼ਵੱਚ ਕਈ ਰੱਛਣ ਨਸੀਂ ਾ ਜਾਂਦ ਤਾਂ ਉਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ 
ਇੱਕ ਯਟੀਜ਼ਪਕਟ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ।   

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

  

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/782/2020-DPRO Pathankot 

I/21615/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 2 
 
--- ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 25870 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਈ ਆਭਦ 
--- ਜ਼ਕ ਤਯਾਂ ਦੀ ਯੀਜ਼ਯਕ ਫੀਭਾਯੀ ਸਣ ਤ ਤੁਯੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਭਜਦੂ ਡਾਕਟਯ ਨੰੂ ੂਜ਼ਚਤ 
--- ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ ਵੱਰੋਂ ਕੀਤੀ 23558 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ 
ਠਾਨਕਟ, 1 ਭਈ (         ) . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੁਣ ਤੱਕ 25870 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ ੀ, ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਚੋਂ 
23558 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸ ਚੱੁਕੀ ਸ। ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰੁਚੀ ਕੁਰ 
ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਨਗਯਨ ਵਰੋਂ 7377, ਭਾਯਕਪੈੱਡ ਵਰੋਂ 2214, ਨ ਵਰੋਂ 2526, ਵਅਯਸਾਊ ਵਰੋਂ 2800, 
ਪ.ੀ.ਆਈ ਵਰੋਂ 8641 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। 

  ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉਸ ਆਣੀ ਪਰ ੁਕਾ ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਆਉਣ। 
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਆਣੀ ਪਰ ਜ਼ਰਆਉਣ ਰਈ ਆੜਤੀਆਂ ਯਾਸੀਂ ਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾ ਗ ਸਨ, ਇ ਰਈ ਉਸ 
ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਭੇਂ ਾ ਨਾਰ ਰ  ਕ ਆਉਣ। ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪਰ ਜ਼ਰਆਉਣ ਭੇਂ ਇਕ ਟਯਾਰੀ ਨਾਰ ਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਸੀ 
ਸਣ। ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਨੰੂ ਭਨਟਨ ਕਯਕ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ ਅਤ ਭਾਕ ਜਯੂਯੀ ਤਯ 'ਤ ਜ਼ਸਜ਼ਨਆ ਜਾਵ। 

 
ਪਟ ਕਸ਼ਨ(1 ਭਈ 2) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ । 
ਪਟ ਕਸ਼ਨ(1 ਭਈ 3) ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਗਈ ਕਣਕ । 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/794/2020-DPRO Pathankot 

I/21670/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 3 
---- ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਚੱਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ,ਥਯਸ਼ਯ ਅਤ ਯੀਯਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂਭੁਕਤ ਕਯਨ 
ਰਈ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਚਰਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ: ਡਾ. ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ 
----ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰ ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਖਤੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਨੇਟਾਈਿਸ਼ਨ ਰਈ ਚਰਾਈ 

ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਦੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਸ਼ਰਾਘਾ। 
 
ਠਾਨਕਟ:  1 ਭਈ 2020 (    ) ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ(ਕਜ਼ਵਡ-19) ਦ ੰਕਟ ਦ ਚੱਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ ਅੰਦਯ ਚੱਰਣ 
ਵਾਰੀ ਖਤੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ, ਯੀਯ ਅਤ ਥਯਸ਼ਯਾਂ ਨੰੂ ਕਟਾਣੂ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਠਾਨਕਟ ਸ਼ਰ ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਸਠ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ 
ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਚਰਾਈ ਗਈ ਸ,ਜ਼ਜ ਤਜ਼ਸਤ ਭੂਸ ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਵਟਯ, ਯੀਯ ਅਤ ਥਯਸ਼ਯਾਂ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 
ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਡੀਅਭ ਸਾਈਕਰਯਾਈਟ /ਨੇਟਾਈਿਯ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਯਕ ਕੀਟਾਣੂ ਭੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ,ਇ ਭਕਦ ਰਈ 
ਡੀਅਭ ਸਾਈਕਰਯਾਈਟ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ।ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਚੱਰ 
ਯਸੀ ਖਤੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਾਪ ਪਾਈ ਦ ਕੰਭ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਰਣ ਰਈ ਡਾ. ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਨੇ 
ਕਾਉਂਤਯੁਯ,ਅਫਾਦਗੜ ਅਤ ਅੰਦਈ ਜ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਕ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਰਆ।ਅੱਜ ਦੀ ਇ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਦਯਾਨ ਫਾਰਕ ਠਾਨਕਟ ਦ 
5 ਯਕਰਾਂ ਕਾਨਵਾਂ,ਭਜ਼ਰੁਯ,ਬਆ,ਨੰਗਰਬੁਯ ਅਤ ਟਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰੁਚ ਕ ਖਤੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਨੰੂ 

ਕੀਟਾਣਭੁਕਤ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਦੀ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਜ਼ਵੱਚ ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਫਰਾਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ,ਡਾ. ਭਨਦੀ ਕਯ ਖਤੀਫਾੜੀ 
ਜ਼ਵਕਾ ਅਪਯ,ੁਦਸ਼ ਕੁਭਾਯ,ਅੰਸ਼ੁਭਨ ਸ਼ਯਭਾ,ਜ਼ਨਯਜੀਤ ਖਤੀ ਉ ਜ਼ਨਯੀਖਕ,ਰਵ ਕੁਭਾਯ ਫਰਾਕ ਤਕਨਾਰਜੀ 
ਭਨੇਿਯ(ਆਤਭਾ),ਅਯਭਾਨ ਭਸਾਜਨ,ਅਭਨਦੀ ਜ਼ੰਘ,ਫਰਜ਼ਵੰਦਯ ਕੁਭਾਯ  ਟੀ ਭ(ਆਤਭਾ) ਭਤ ਭੂਸ ਟਾਪ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ 
ਨ। 
 ਜ਼ੰਡ ਅਫਾਦਗੜ ਜ਼ਵੱਚ ਇ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ.ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਤਕਯੀਫਨ 43 ਸਿਾਯ ਸਕਟਅਯ ਯਕਫ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ ਜ਼ਜ ਤੋਂ ਤਕਯੀਫਨ 
57 ਸਿਾਯ ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਦਾਵਾਯ ਸਣ ਦੀ ਆ ਸ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰ ਅੰਦਯ 45 ਪੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 
ਕੰਭ ਦਾ ਭੁਕੰਭਰ ਸ ਚੱੁਕਾ ਸ ਅਤ ਅਗਰ 3-4 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਭੁਕੰਭਰ ਸ ਜਾਵਗਾ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਖਤੀ 
ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ,ਯੀਯਾਂ ਅਤ ਥਯਸ਼ਯਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਾ ਜਾਯੀ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤ ਗ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਕਈ ਰਸ਼ਾਨੀ ਨਾਂ ਆਵ।ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 8 ਵਜ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ 
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ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ।ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸਯਕ ਭਸ਼ੀਨ ਨਾਰ ਭਾਰਕ,ਡਯਾਈਵਯ ਅਤ ਸਰਯ/ ਭਕਜ਼ਨਕਾਂ ਨੰੂ 
ਆਣੀ ਅਤ ਕੰਫਾਈਨ ਦੀ ਾਪ ਪਾਈ ਦਾ ੂਯਾ ਜ਼ਖਆਰ ਯੱਖਣ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਖਤੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਖਾ 
ਕਯਕ ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ ਜ ਸਯਨਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਆ ਯਸੀਆ ਸਨ,ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਚਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ 
ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭਸ਼ੀਨ ਤ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆ ਜ਼ਵੱਚ 1.5 
ਤੋਂ 2 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਯੱਖਣ ਅਤ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਸੱਥਾਂ ਨੰੂ ਾਫਣ ਜਾਂ ਨੇਟਾਈਿਯ ਨਾਰ ਾਪ ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ 

ਫਨਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਸਯਕ ਕੰਫਾਈਨ ਭਾਜ਼ਰਕ ਭਸ਼ੀਨ ਦ ਨਾਰ ਉਜ਼ਚਤ ਭਾਤਯਾ ਜ਼ਵੱਚ ਨੇਟਾਈਿਯ ਯੱਖਣ ਤਾਂ ਜ ਵਯ 
ਭਸ਼ੀਨ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਅਤ ਭਾਤੀ ਉਯੰਤ ਕੰਫਾਈਨ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਭੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਕਈ 
ਕਾਭਾ, ਖੰਗ,ਜੁਕਾਭ,ਫੁਖਾਯ ਅਤ ਾਸ ਰਣ ਤੋਂ ੀੜਤ ਜਾਂ ਜ਼ਢੱਰਾ ਭੱਠਾ ਸ ਤਾਂ ਉਦਾ ਤੁਯੰਤ ਨੇੜ ਦ ਯਕਾਯੀ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵੱਚ 
ਚੈੱਕ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵ ਅਤ ਅਜ਼ਜਸ ਕਾਭ ਨੰੂ ਕੰਫਾਈਨ ਤ ਕੰਭ ਕਯਨ ਤੋਂ ਯਕ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕੰਫਾਈਨ 
ਚਾਰਕਾਂ ਅਤ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਨੰੂ ਭਾਕ ਜ਼ਸਨਣਾ ਿਯੂਯੀ ਸ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਖਤੀ ਭਸ਼ਜ਼ਨਯੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯ ਯਸ ਜ਼ਕਾਨ ਆਣ 
ਭਫਾਇਰ ਜ਼ਵੱਚ ਕਵਾ-ੰਜਾਫ ਭਫਾਇਰ  ਰਾਉਨਰਡ ਕਯਕ ਯੱਖਣ ਤਾਂ ਜ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਫਾਯ ਸੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਭਰ ਕ। ਇ 
ਭਕ ਸਾਿਯ ਜ਼ਕਾਨ ਆਗੂ ਰਖਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਰੱਖੀ  ਅਤ  ਦਜ਼ਵੰਦਯ ਕੁਭਾਯਨੇ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਇ 
ਉਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਬਾਗ ਸਭਸ਼ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦ ਭਢ ਨਾਰ ਭਢਾ ਜੜ ਕ ਅਗਵਾਈ ਕਯਦਾ 
ਯਜ਼ਸੰਦਾ ਸ । 
    
ਪਟ ਕਸ਼ਨ(1 ਭਈ 5) ਖਤੀ ਫਾੜੀ ਜ਼ਵਬਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਕੰਫਾਈਨ ਸਾਯਵਟਯ,ਥਯਸ਼ਯ ਅਤ ਯੀਯਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂਭੁਕਤ ਕਯਨ 
ਰਈ ਜਾਗਯੁਕ ਕਯਦ ਸ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 4 
 
--- ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ੜਕਾਂ ਤ ਜ਼ਚੱਤਯ ਫਣਾ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਜਾਗਯੁਕ 
--- ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ੜਕਾਂ ਤ ਫਣਾ ਜਾ ਯਸ ਜਾਗਯੁਕਤਾ ਜ਼ਚੱਤਯਾਂ ਦਾ .ਡੀ.ਭ. ਵੰਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ੁਬਆਯੰਬ 

ਠਾਨਕਟ, 1 ਭਈ (         ) . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦਾਂ ਅਨੁਾਯ 
ਰਭੀਣੀ ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਨੰੂ ਫਾਰਾ ਅਤ ਉ ਦ ਸਯ ਾਥੀ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਟੀ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਯ ਦੀਆਂ ਭੱੁਖ ੜਕਾਂ ਤ 
ਜਾਗਯੁਕਤਾ ਜ਼ਚੱਤਯ ਫਣਾ ਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਜਾਗਯੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਜ਼ਜਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਸਰਾ ਜ਼ਚੱਤਯ 
ਰਾਈਟਾਂ ਵਾਰਾ ਚਕ ਜ਼ਵੱਚ ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਇ ਭਕ ਤ . ਅਯਦੀ ਜ਼ੰਘ .ਡੀ.ਭ. ਠਾਨਕਟ ਭਕ ਤ ਸੰੁਚ, ਇ 
ਕਾਯਜ ਦਾ ੁਬਆਯੰਬ ਕੀਤਾ ਅਤ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਦ ਕੰਭ ਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ। ਇ ਭਕ ਤ ਸਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭਨੋਜ ਯਭਾ ਰਫਯ 
ਇੰਨਪਯਭੇਂਟ ਅਪਸ਼ਯ ਠਾਨਕਟ, ਯਜ਼ਸਤ ਕੁਭਾਯ, ਕਾਯਜ਼ਤਕ ਵਜ਼ਡਸਯਾ ਅਤ ਸਯ ਕਰਾਕਾਯ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ। 
ਇ ਭਕ ਤ . ਅਯਦੀ ਜ਼ੰਘ .ਡੀ.ਭ. ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕਰਾਕਾਯ ਯਨੰੂ ਫਾਰਾ, ਗਗਨਦੀ ਜ਼ੰਘ , ਮਗਾਰ ਜ਼ੰਘ 
ਅਤ ਸਯ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਦਾ ਸੌਂਰਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਕਾਯੀ ਦੀ ਰੰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ 
ਉਯਾਰਾ ਸ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੁਕ ਕਯਨ ਦਾ ਇ ਤਯਾਂ ਦ ਸਯ 10 ਵਾਇੰਟ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਅੰਦਯ ਫਣਾ ਜਾਣਗ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ 
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ ਅਤ  ਜ਼ਸਤਭੰਦ ਯਸ। 

 
ਪਟ ਕਸ਼ਨ(1 ਭਈ 4) ਰਾਈਟਾਂ ਵਾਰਾ ਚਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਕਯਨਾਂ ਨੰੂ ਰ ਕ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਦਖਾਦੀਆਂ ਕਰਾਕਾਯਾਂ 
ਵੱਰੋਂ ਫਣਾ ਸ ਜ਼ਚੱਤਯ, ਜ਼ਜ ਦਾ ੁਬਅਯੰਬ . ਅਯਦੀ ਜ਼ੰਘ .ਡੀ.ਭ. ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 5 
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਨੇ ਸੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ ਛਟਾਂ 
----ਭਾਕ ਜ਼ਸਨਣਾ, ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਯੱਖਣਾ ਰਾਿਭੀ – ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ 
----ਕਵਰ ਦਰ ਚੱਰਣ ਵਾਰ ਅਤ ਾਈਕਰ ਤ ਚੱਰਣ ਵਾਜ਼ਰਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਜ਼ਢੱਰ ਦਯਾਨ ਵਯ 07:00 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜ਼ਸਯ 11:00 ਵਜ ਤੱਕ 
ਚੱਰਣ ਦੀ ਜ਼ਢੱਰ ਸਵਗੀ 
 
ਠਾਨਕਟ, 1 ਭਈ (  ) ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਰਕ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਯੱਖਜ਼ਦਆਂ ਸਇਆ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ 23 ਭਾਯਚ 2020 ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਸਦੂਦ ਅੰਦਯ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਾ ਸੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀ। ਗਰਜ਼ਸ ਭੰਤਯਾਰ ਅਤ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ ਵੱਡ ੱਧਯ ਤ ਆਭ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਿਾਨਾ ਿਯੂਯੀ ਜਯੂਯਤਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਕਟਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਢੱਰਾਂ/ਛਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਜਰਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ 
ਇੱਕ ਸੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਗਰਜ਼ਸ ਭੰਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਜਾਯੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਕਯਜ਼ਪਊ 
ਫੰਧੀ ਛਟਾਂ/ਸਦਾਇਤਾਂ (ਕੰਨਟਨਭੈਂਟਜਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ) ਜ਼ਵੱਚ ਵਯ 07:00 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜ਼ਸਯ 11:00 ਵਜ ਤੱਕ ਜ਼ਢੱਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ Standalone Shops ਅਤ neighbourhood shops ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਭਾਕ ਜ਼ਸਨਣ, ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਯੱਖਣਾ ਰਾਿਭੀ ਸ। ਉਯਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਤੋਂ ਬਾਵ ਉਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਿ ਭੁਸੱਰ/ਕਰਨੀ/ਜ਼ਯਸਾਇਸ਼ੀ ਕੰਰਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਇਕੱਰੀਆਂ ਜ਼ਥਤ ਸਨ, ਨਾ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਭੂਸ/ਇਕੱਠ ਜ਼ਵੱਚ 
ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭਾਯਜ਼ਕਟ, ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕੰਰਕਾਂ ਅਤ ਫਿਾਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਥਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ ਕੰਰਕ ਨੰੂ ਖਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ 
ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਸਾਰਾਂਜ਼ਕ, ਇਸਨਾਂ ਭਾਯਜ਼ਕਟ, ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕੰਰਕਾਂ, ਫਿਾਯਾਂ ਅਤ ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ ਕੰਰਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਥਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਿ ਿਯੂਯੀ 
ਚੀਿਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਯਆਨਾ, ਭਡੀਕਰ, ਦੱੁਧ/ਡਅਯੀ, ਰਟਯੀ ਪੀਡ, ਪਰ/ਫਿੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਵਾਯ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਜ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 
ਤਯਾਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਸ਼ਟਯ ਫੰਦ ਕਯਕ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਕਯਨਗ। ਅਜ਼ਜਸੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਜ਼ਸਰਾਂ ਸੀ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਵਫਾਈਟ 
(Pathankot.nic.in) ਤ ਜ਼ਨਮਜ਼ਭਤ ਤਯ ਤ ਅਡਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰੂਣ (ਸਅਯ ਡਯਸ਼ਯ) ਅਤ ਜ਼ਫਊਟੀ ਾਯਰਯ 
ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਜਥ ਕਜ਼ਵਡ-19 (ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ) ਦ ਪਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ੰਬਾਵਨਾ ਸ, ਫੰਦ ਯਜ਼ਸਣਗੀਆਂ,  ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਜ਼ਵਕਯੀ ਨਾਰ 
ਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਠੇਕ ਆਜ਼ਦ ਫੰਦ ਯਜ਼ਸਣਗ। 
ਉਨਾਂ ਾਯ ਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਕ ਉਸ ਆਣ ਭਫਾਇਰ ਪਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਨਾਰ ਫੰਧਤ  COVA 
APP     /  Aarogya Setu App     ਨੰੂ ਰਾਿਭੀ ਤਯ ਤ ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨਗ ਅਤ ਵੱਡ ੱਧਯ ਤ ਆਣ ਗਰਾਸਕਾਂ/ਆਭ ਰਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 
ਇਸਨਾਂ  ਨੰੂ ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨ ਰਈ ਰਭਟ ਕਯਨਗ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇਸਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਸਠ ਜ਼ਰਖੀਆਂ  NATIONAL 
DIRECTIVES FOR COVID-19 MANAGEMENT      ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 

http://pathankot.nic.in/
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ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਕੰਭ ਵਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ਭਾਕ ਜ਼ਸਨਣਾ ਰਾਿਭੀ ਸਵਗਾ,  ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤ ਕੰਭ ਵਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ 
ਥੱੁਕਣ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਭੁਤਾਜ਼ਫਕ ਜਾ ਅਤ ਪਾਈਨ  ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ, ਾਯੀਆਂ ਕੰਭ ਵਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਢੱੁਕਵੇਂ ਰਫੰਧ 
ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਅਤ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ਨੀਟਾਈਿਯ ਆਜ਼ਦ ਭੁਸੱਇਆ ਕਯਵਾ ਜਾਣ, Aarogya Setu App     ਦੀ ਵਯਤੋਂ 
ਕਯਨ ਰਈ ਾਯ ਯਕਾਯੀ ਅਤ ਰਾਈਵਟ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਯਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ, ਾਯ ਮੂਜ਼ਨਟ/ੰਥਾਵਾਂ ਆਣ ਕੰਭ 
ਵਾਰ ਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸ਼ਪਟਾਂ ਜ਼ਵਚਕਾਯ ਨੀਟਾਈਿ ਕਯਨਗੀਆਂ। 
 ਜ਼ਜਰਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਨੇ ਇਸ ੱਸ਼ਟ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਨਤਕ ਤਯ ਤ ਵਸੀਕਰ ਦੀ ਭੂਵਭੈਂਟ ਫੰਧੀ ਾਫੰਦੀ ਸਵਗੀ।(ਜ਼ਵਾ ਜ਼ਜਸਨਾਂ 
ਕਰ ਮਗ ਾ ਸਣ, ਿ ਭਯਜੈਂੀ ਸਾਰਾਤਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਣ ਅਤ ਯਕਾਯੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ/ਕਯਭਚਾਯੀ ਿ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਭਯਜੈਂੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਤ 
ਸਣ)। ਕਵਰ ਦਰ ਚੱਰਣ ਵਾਰ ਅਤ ਾਈਕਰ ਤ ਚੱਰਣ ਵਾਜ਼ਰਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਜ਼ਢੱਰ ਦਯਾਨ ਵਯ 07:00 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜ਼ਸਯ 11:00 ਵਜ ਤੱਕ 
ਚੱਰਣ ਦੀ ਜ਼ਢੱਰ ਸਵਗੀ। ਇਥ ਇਸ ਦੁਫਾਯਾ ੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜ਼ਕ ਉਯਕਤ ਛਟਾਂ/ਜ਼ਢੱਰਾਂ ਕੰਨਟਨਭੈਂਟਜਨ ਤ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਸਣਗੀਆਂ। 
 
ਪਟ ਕਸ਼ਨ(1 ਭਈ 6) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਜਰਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਠਾਨਕਟ । 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/799/2020-DPRO Pathankot 

 I/21674/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 6 
---- ਦੁਨੇਯਾ ਜ਼ਨਵਾੀ ਡਯਾਇਵਯ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਸਣ ਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਨੇ ਬਜ਼ਜਆ ਘਯ 
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ 13 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਅਤ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਜ਼ਵਖ ਚਰ ਜ਼ਯਸਾ ਇਰਾਜ 
ਠਾਨਕਟ, 1 ਭਈ (  ) ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਰਕ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਯੱਖਜ਼ਦਆਂ ਸਇਆ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਆਦਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ 
ਜ਼ਵੱਚ 23 ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਕਯਜ਼ਪ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਭਜੂਦਾ ਜ਼ਥਤੀ ਇਸ ਸ ਜ਼ਕ 13 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਅਤ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਜ਼ਵਖ ਇਰਾਜ ਚਰ ਜ਼ਯਸਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਜਦਜ਼ਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਨੇਯਾ ਦ ਨਜਦੀਕ ਤਯਟਭਾਂ ਜ਼ਨਵਾੀ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ ਜ਼ਕ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਸ ਚੱੁਕਾ ਸ ਨੰੂ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਵੱਰੋਂ ਘਯ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ। 
  . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਸ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਸ, ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਟਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਾਵਧਾਨੀਆਂ 
ਦਾ ਵੀ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ। 

 
ਪਟ ਕਸ਼ਨ(1 ਭਈ 7) ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਯ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ ਅਤ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ। 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/803/2020-DPRO Pathankot 

I/21679/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 7 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸੁਕਭ  

 
ਠਾਨਕਟ, 1 ਭਈ (         ) . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਬਾਯਤ 
ਯਕਾਯ /ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਸੁਣ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਸੁਕਭ ਜ਼ਵੱਚ ਇੰਡਟਰੀਜ ਇਟਫਜ਼ਰਸ਼ਭੈਂਟ ਜ ਜ਼ਕ ਨਗਯ ਜ਼ਨਗਭ ਅਤ ਨਗਯ ਕਾਊਂਰ ਅਤ ਕਨਟਨਭੈਂਟਜਨ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਨੰੂ 
ਵੀ ਛਟਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਜ਼ਵੱਚ ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਭਾਈਜ਼ਨੰਗ ਅਪਸ਼ਯ ਠਾਨਕਟ ਅਤ ਡੀ..ੀ. ( ਭਾਈਜ਼ਨੰਗ)ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ 
ਖਤੀ ਨਾਰ ਇਨਾਂ ਸੁਕਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਇ ਫੰਧ ਜ਼ਵੱਚ ਅਦਾਯ ਾੋਂ ਵ ਘਣਾ ੱਤਯ ਵੀ ਜ਼ਯਕਾਯਡ ਤ ਜ਼ਰਆ 
ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉਯਕਤ ਸੁਕਭਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਇਸ ਛਟ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਵਯ 11 ਵਜ ਤੱਕ ਸਵਗੀ ਅਤ ੰਜਾਫ ਭਾਈਨਯ ਜ਼ਭਨਯਰ 
ਯੁਰਜ-2013 ਦੀ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾ ਸੁਕਭਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਜ਼ਫੰਨ ਾਰਣਾ ਦਯਾਨ ਇਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ 
ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ ਜ਼ਕ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ, ਭਾਕ, ਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਾ 
ਰਈ epasscovid19.pais.net.in  ਤ ਅਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। 
 
ਪਟ ਕਸ਼ਨ(1 ਭਈ 8) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਠਾਨਕਟ । 

http://epasscovid19.pais.net.in/

