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 I/31452/2020  

ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰਸ ਨ ਟ .1 

=====ਜਕਸਾਨ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ ਖਰੀਦਣ ਉਯੰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਤੋਂ ੱਕਾ ਜਫੱਰ ਜ਼ਯੂਯ ਰਣ : ਡਾ ਅਭਯੀਕ ਜਸੰਘ 

=====ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜਿਬਾਗ ਦੀ ਟੀਭ ਿੱਰੋਂ  ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਫੀਜ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ਖਾਦ 

ਜਿਕਰਤਾਿਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚਤ ਚਜਕੰਗ। 
----- ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਚਰਾਏ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਦ ਬਾਗੀਦਾਯ ਫਣੋਂ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਕਯੋਂ 
 

 ਠਾਨਕਟ: 5 ਜੂਨ 2020 (      ) ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਚਰਾਏ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਨੰੂ ਕਾਭਮਾਫ ਕਯਨ ਰਈ ਅਤ ੰਜਾਫ 

ਜਿੱਚੋਂ ਕਯਨਾ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਸਭਾਤ ਕਯਨ ਦ ਉਦਸ ਨਾਰ  ਡਾਇਯਕਟਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜਿਬਾਗ ਡਾ. 
ਸੁਤੰਤਯ ਕੁਭਾਯ ਐਯੀ ਦ ਜਦਸਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਤ ਡਾ. ਹਯਤਯਨਾਰ ਜਸੰਘ ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਦੀ ਅਗਾਈ ਹਠ 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਚਰਾਈ ਜਾ ਯਹੀ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਭੁਜਹੰਭ ਤਜਹਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ ਜਭਆਯੀ ਖਤੀ 
ਸਭੱਗਯੀ ਉਰੱਫਧ ਕਯਿਾਉਣ ਦ ਭਕਸਦ ਨਾਰ ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਦ ਭੀਯਥਰ ਅਤ ਨੰਗਰਬੂਯ ਸਜਥਤ 

ਫੀਜ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ਖਾਦ ਜਿਕਰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚਤ ਜਨਯੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਭਕ ਤ ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਜਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਯਹ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਜਯਆਂ ਦਾ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਹ ਜਕ ੰਜਾਫ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ 

ਫਣਾਉਂਣ ਜਿੱਚ ਆਣਾ ਸਜਹਮਗ ਜਦੰਦ ਹਏ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਜਨ ਬਰਾਈ ਦ ਕੰਭਾਂ ਜਿੱਚ ਆਣਾ ਸਜਹਮਗ 

ਦਈਏ।  ਇਸ ਭਕ ਤ ਹਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਯਿਸਰੀ ਡਾ. ਭਨਦੀ ਕਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਿਕਾਸ ਅਪਸਯ(ਜਕ), ਡਾ.ਅਯਜੁਨ 

ਜਸੰਘ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਿਕਾਸ ਅਪਸਯ(ਦ ਸੁਯੱਜਖਆ),ਸ਼ਰੀ ਸੁਬਾਸ਼ ਚੰਦਯ,ਸ਼ਰੀ ਗੁਯਜਦੱਤ ਜਸੰਘ  ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਿਸਥਾਯ 

ਅਪਸਯ,ਸੁਦਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਖਤੀ ਉ ਜਨਯੀਖਕ,ਜਿਜ ਕੁਭਾਯ , ਜੀਿਨ ਰਾਰ ਦ ਆਧਾਯਤ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਟੀਭ ਿੱਰੋਂ  ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ 
ਜਿਸ਼ਸ਼ ਕਯਕ ਝਨੇ ਦ ਫੀਜ ਦੀ ਜਿਕਯੀ ਸੰਫੰਧੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਜਯਕਾਯਡ ਦ ਜਨਯੀਖਣ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
 ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਸਭੂਹ ਡੀਰਯਾਂ ਕਰ ਜ਼ਯੂਯਤ ਅਨੁਸਾਯ 

ਖਾਦ ਅਤ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਰੱਫਧ ਹ ਅਤ ਜਕਸ ਜਕਸਭ ਦੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ 
ਜਾਿਗੀ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਭਆਯੀ ਜਕਸਭ ਦੀ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ ਉਰੱਫਧ ਕਯਿਾਉਣ ਦ ਭਕਸਦ ਨਾਰ ਫੀਜ 

ਅਤ ਖਾਦਾਂ ਦ ਨਭੂਨੇ ਬਯ ਗਏ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ   ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ 

ਜਭਆਯੀ ਅਤ ਿਾਜ਼ਫ ਯਟਾਂ ਤ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ ਉਰੱਫਧ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਭੁਜਹੰਭ ਚਰਾਈ ਗਈ ਹ,ਜਜਸ ਤਜਹਤ 

ਖਾਦਾਂ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ਫੀਜ ਦੀ ਜਿਕਯੀ ਤ ਕਯੜੀ ਜਨਗਾਹ ਯੱਖੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਭੂਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ 
ਖਾਦ ਜਿਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਕਸ ਿੀ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ ਿਚਣ 

ਉਯੰਤ ਜਫੱਰ ਜ਼ਯੂਯ ਜਦੱਤਾ ਜਾਿ। ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ ਖਾਦ ਜਿਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾਂ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ 
ਖਾਦ,ਫੀਜ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ  ਜਿਕਰਤਾ ਫਗਯ ਅਜਧਕਾਜਯਤ ੱਤਯ ਰਾਇਸੰਸ਼ ਜਿੱਚ ਦਯਜ (ਅਡੀਸ਼ਨ) ਕਯਿਾਏ ਖਤੀ 
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ਸਭੱਗਯੀ ਦੀ ਜਿਕਯੀ ਕਯਨਗ,ਉਨਾਂ ਜਿਯੱੁਧ ਸਖਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ 
ਜਿਕਰਤਾਿਾਂ ਦੁਆਯਾ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ ਦੀ ਜਿਕਯੀ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ੱਕਾ ਜਫੱਰ ਦਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੰੁਦਾ ਹ,ਜਕਯ ਕਈ ਡੀਰਯ 

ੱਕਾ ਜਫੱਰ ਦਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ ਿਚਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਯੱੁਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਜਜਸ ਦਾ ਉਹ 

ਆ ਜਜੰਭਿਾਯ ਹਿਗਾ।ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਰਾਇਸੰਸਧਾਯਕ ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤੀ ਸਭਗਯੀ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਯਨ ਅਤ ਖਰੀਦ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਜਫੱਰ ਜ਼ਯੂਯੁ ਰਣ ,ਜਕਯ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਜਫੱਰ ਨਹੀਂ ਜਦੰਦਾ ਤਾਂ ਜਰਖਤੀ ਯੂ 

ਜਿੱਚ ਸੰਫੰਧਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦਪਤਯ ਜਿੱਚ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਯ ਕਈ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ 
ਜਿਕਰਤਾ ਖਰੀਦਦਾਯ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਫੱਰ ਨਹੀਂ ਜਦੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ ਗਯ ਜਭਆਯੀ ਹ ਜਾਂ 
ਯਟ ਿੱਧ ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ ਜਾਂ ਅਣਅਜਧਕਾਜਯਤ ਤਯ ਤ ਿਚੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਯ ਜਫਨਾਂ ਜਫੱਰ ਤੋਂ 
ਖਰੀਦੀ ਖਤੀ ਸਭੱਗਯੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਜਕਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁੁਦਾ ਹ ਤਾਂ ਜਫੱਰ ਦੀ ਅਣਹਦ ਕਾਯਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 
ਬਯਾਈ ਕਯਨੀ ਅਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕਯਨੀ ਭੁਸ਼ਜਕਰ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝਨੇ ਦੀ ਰਿਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ 

ਹਣ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਕਈ ਿੀ ਜਕਸਾਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਝਨੇ ਦੀ ਰਿਾਈ ਨਾਂ ਕਯ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਿਾਯ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ 
ਦੀ ਸੰਬਾਿਤ ਘਾਟ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਯੱਖਜਦਆਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਝਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਿੱਰ ਿਧਯ ਤਿਜੋਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। ਉਨਾਂ 
ਝਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਕਯਨ ਦ ਇੱਛੱੁਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰਾਹ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਕੁਝ ਕੁ ਯਕਫ ਜਿੱਚ ਹੀ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਫਜਾਈ 

ਕਯਨ ।ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਨਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹਣ ਕਾਯਨ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਜਤਆਂ ਨੰੂ ਸਭਝਣਾ ਫਹੁਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹ ਤਾਂ ਜ 
ਫਾਅਦ ਜਿੱਚ ਜਕਸ ਜਕਸਭ ਦੀ ਸਭੱਜਸਆ ਨਾਂ ਆਿ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  
ਚਰਾਏ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਦ ਬਾਗੀਦਾਯ ਫਣੋਂ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ ਅਤ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਕਯਨਾ 
ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਆਣਾ ਆਣਾ ਸਜਹਮਗ ਜਦ। 
 

 

ਪਟ ਕਸਨ-(5 ਜੂਨ 1) ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਜਜ਼ਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਅਧੀਨ 

ਚਰਾਈ ਭੂਜਹੰਭ ਦਯਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ ਛਾਾਭਾਯੀ ਕਯਦ ਹਏ ਜਿਬਾਗੀ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਟੀਭ 
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ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
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-----ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਅਧੀਨ ਰਗਾਇਆ ਭਡੀਕਰ ਕੈਂ, 98 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਕੀਤੀ ਸੈਂਜਰੰਗ  

----- ਆੜਤੀਆਂ ਅਤ ਪੜੀ ਰਗਾਉਂਣ ਿਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਸਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕਯ ਾਰਣਾ 

ਠਾਨਕਟ: 5 ਜੂਨ 2020 ( ) ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਦ ਜਿਸਤਾਯ ਦ ਚਰਜਦਆਂ ੂਯੀ ਦੂਨੀਆਂ ਜਿੱਚ ਕਜਿਡ-19 ਨੰੂ ਭਹਾਭਾਯੀ 
ਘਜਸਤ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਹ ਅਤ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਫਣਾਉਂਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ 

ਚਰਾਇਆ ਜਗਆ ਹ ਜਜਸ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਸਰੀ ਅਜਭਤ ਜਿੱਜ ਜਿਧਾਇਕ ਹਰਕਾ ਠਾਨਕਟ ਅਤ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਯਾ 
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਭਾਯਜਕਟ ਕਭਟੀ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਭਡੀਕਰ ਜਾਂਚ ਕੈਂ 

ਰਗਾਇਆ ਜਗਆ। ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਸ. ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਫਾਜਿਾ ਸਕੱਤਯ ਭਾਯਜਕਟ ਕਭਟੀ ਠਾਨਕਟ ਿੱਰੋਂ  ਜਦੱਤੀ ਗਈ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਸਕੱਤਯ ਭਾਯਜਕਟ ਕਭਟੀ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਭਾਯਜਕਟ ਕਭਟੀ 
ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਜਿਸ਼ਸ ਭਡੀਕਰ ਕੈਂ ਰਗਾਇਆ ਜਗਆ ਅਤ ਭਾਯਜਕਟ ਕਭਟੀ ਜਿੱਚ ਪੜੀ ਰਗਾਉਂਣ ਿਾਰ  ਕਯੀਫ 98 

ਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਜਰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭਕ ਤ ਸ. ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਫਾਜਿਾ ਿੱਰੋਂ  ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤ ਪੜੀ 
ਰਗਾਉਂਣ ਿਾਰ  ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਜਾਗਯੁਕ ਕਯਨ ਰਈ ਿੀ ਜਿਸ਼ਸ ਭੁਜਹੰਭ ਚਰਾਈ ਗਈ ਹ। ਜਿਸ਼ਸ ਤਯ ਤ 
ਸਫਜੀਭੰਡੀ ਜਿੱਚ ਪੜੀ ਰਗਾਉਂਣ ਿਾਰ  ਅਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਕਾਯਫਾਯ ਕਯਜਦਆਂ ਇਸ ਗੱਰ 

ਤ ਜਿਸ਼ਸ ਜਧਆਨ ਯੱਜਖਆ ਜਾਿ ਜਕ ਸਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਜਖਆ ਜਾਿ। ਭੰਡੀ ਜਿੱਚ ਆਉਂਣ 

ਿਾਰ  ਹਯਕ ਜਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੰੁਹ ਤ ਭਾਸਕ ਜਯੂਯ ਰਗਾਇਆ ਜਾਿ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆਂ ਜਕ ਭਾਯਜਕਟ ਕਭਟੀ ਿੱਰੋਂ  ਿੀ ਭੰਡੀ 
ਜਿੱਚ ਿਾਜਸੰਗ ਿਾਇੰਟ ਿੀ ਫਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਜਿਸਥਾਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਯਜਕਆ ਜਾ ਸਕ। 
 

ਪਟ ਕਸਨ-(5 ਜੂਨ 2) ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਅਧੀਨ ਰਗਾਇਆ ਭਡੀਕਰ ਕੈਂ 98 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਸੈਂਜਰੰਗ।  
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ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰਸ ਨ ਟ .3 

-----ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਸਾਜਯਆਂ ਦਾ ਪਯਜ, ਕਯਨਾ ਰਤੀ ਯਹੀਏ ਜਾਗਯੁਕ ਡਾ. ਜਿਨ ਦ 

ਸਯੀਨ 

----- ਿੀਯਿਾਯ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ 116 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜਯਯਟ ਆਈ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜਟਿ  

 

ਠਾਨਕਟ: 5 ਜੂਨ 2020 (       ) ਕਜਿਡ-19 ਨੰੂ ਭਹਾਭਾਯੀ ਘਜਸਤ ਜਗਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦ ਚਰਜਦਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਜਯਆਂ 

ਦਾ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਹ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਸਹਤ ਜਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਫੰਧਤ ਜਦੱਤੀਆਂ ਅਡਿਾਈਜਯੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ 

ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਚਰਾਏ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਦ ਬਾਗੀਦਾਯ ਫਣੀਏ। ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਡਾ. ਜਿਨ ਦ ਸਯੀਨ ਜਸਿਰ ਸਯਜਨ 

ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਿ ਜਕ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਇਸ ਸਭੇਂ ਤੱਕ 81 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਰਕ ਹਨ 

ਅਤ 43 ਰਕ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਨੰੂ ਕਿਯ ਕਯ ਚੱੁਕ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਛਰ  ਜਦਨ ਦਯ ਸਾਭ ਆਈ 116 ਰਕਾਂ ਦੀ 
ਭਡੀਕਰ ਜਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜਟਿ ਆਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਯਾਰਾ ਹ ਜਕ ੰਜਾਫ ਨੰੂ 

ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਜਜਸ ਅਧੀਨ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਚਰਾ ਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ।  
ਜਸਿਰ ਸਯਜਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜਕ ਅਸੀਂ ਸਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀਏ ਅਤ ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਜਾਣ 

ਰੱਜਗਆ ਭਾਸਕ ਜਯੂਯ ਾਈਏ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਾਸਕ ਨਾਰ ਭੰੁਹ ਢੱਕ ਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਦੂਸਜਯਆਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤ ਆਣ 
ਜਯਿਾਯ ਨੰੂ ਸੁਯੱਜਖਅਤ ਯੱਖ ਸਕਦ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੰੂ ਆਦ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਦੀ ਸਾਪ ਸਪਾਈ ਯੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ 
ਅਤ ਜਕਸ ਿੀ ਤਯਾ ਦ ਕਯਨਾ ਰੱਛਣ ਹਣ ਤ ਸੰਯਕ ਜਸਹਤ ਜਿਬਾਗ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਯਤਕ ਅਸੀਂ ਜਜੱਥ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਫਣਾਉਂਣ ਜਿੱਚ ਆਣਾ ਸਜਹਮਗ ਦਿਾਂਗ ਉੱਥ ਹੀ ਸਭਾਜ 

ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਣੀ ਜਜਭਦਾਯੀ ਿੀ ਜਨਬਾ ਾਿਾਂਗ।  

 

ਪਟ ਕਸਨ-(5 ਜੂਨ 3) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹਏ ਡਾ. ਜਿਨ ਦ ਸਯੀਨ ਜਸਿਰ ਸਯਜਨ ਠਾਨਕਟ। 
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ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
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---- ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਸੁਕਯਿਾਯ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਯ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਭਯੀਜ ਦੀ ਅੰਜਿ੍ਯਤਸਯ ਜਿਖ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ 

ਭਤ 

-----ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਹਈ 81 ਅਤ 4 ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਰਕਾਂ 
ਦੀ ਹ ਚੱੁਕੀ ਹ ਭਤ  

ਠਾਨਕਟ, 5 ਜੂਨ 2020 ---ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਸੁਕਯਿਾਯ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਯ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਅੰਜਿ੍ਯਤਸਯ ਜਿਖ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ ਭਤ ਹ ਗਈ। ਜਜਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਇਸ ਸਭੇਂ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ 

ਨਾਰ ਹਈ ਇਹ ਚਥੀ ਭਤ ਹ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਭੇਂ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ 81 ਹ ਗਈ ਹ ਜਦ ਜਕ 4 ਰਕਾਂ 
ਦੀ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਹਣ ਕਾਯਨ ਭਤ ਹ ਚੱੁਕੀ ਹ।  
ਉਨਾਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜਜਸ 48 ਸਾਰ ਦ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਭਤ ਹਈ ਹ ਉਸ 

ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਛਰ  ਕਯੀਫ 7-8 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਫੁਖਾਯ ਦੀ ਜਸਕਾਇਤ ਸੀ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦ ਜਯਿਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਕਈ ਇੱਕ ਦ ਰਾਈਿਟ 

ਹਸਤਾਰਾਂ ਜਿੱਚ ਿੀ ਇਸ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਦਖਾਇਆ ਸੀ ਹਾਰਤ ਜਜਆਦਾ ਖਯਾਫ ਹਣ ਕਾਯਨ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਅੰਜਿ੍ਯਤਸਯ ਯਪਯ ਕਯ ਜਦੱਤਾ। ਜਜੱਥ ਅੱਜ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ ਸਿਯ ਹੀ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਤ ਹ ਚੱੁਕੀ ਸੀ ਸੁਕਯਿਾਯ 

ਸਾਭ ਨੰੂ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜਯਯਟ ਆਈ ਜ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਭਤ ਹਈ ਹ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦ ਸੰਯਕ ਜਿੱਚ ਆਉਂਣ ਿਾਰ  ਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ ਜਾਯੀ ਕਯ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 81 ਰਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਜਨਾ ਜਿੱਚੋਂ ਚਾਯ  ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਤ ਹ ਚੱੁਕੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ 

ਤੱਕ 43 ਰਕ ਕਯਨਾ ਿਾਈਯਸ ਤੋਂ ਜਯਕਿਯ ਹ ਚੱੁਕ ਹਨ ਅਤ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜਿੱਚ ਆਣ ਜਯਿਾਯ ਦ ਨਾਰ ਯਜਹ ਯਹ 
ਹਨ। 35 ਰਕ ਇਸ ਸਭੇਂ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਿੱਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਭਯੀਜ ਹਨ ਜਜਨਰ ਾਂ ਜਿੱਚੋਂ 30 ਰਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ 

ਠਾਨਕਟ ਜਿਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ।  
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਯਾ ਨੇ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਹਾ 
ਜਕ ਿਖਣ ਜਿੱਚ ਆਇਆ ਹ ਜਕ ਜਦੋਂ ਕਯਨਾ ਦ ਰੱਛਣ ਜਦਖਣ ਰਗਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜਯਿਾਯ ਇਸ ਗੱਰ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਗੰਬੀਯਤਾ 
ਜਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੈਂਦਾ ਅਤ ਜਦ ਤੱਕ ਫੀਭਾਯੀ ਦਾ ਤਾ ਚਰਦਾ ਹ ਉਸ ਸਭੇਂ ਤੱਕ ਫਹੁਤ ਦਯ ਹ ਚੱੁਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹੀ ਅੀਰ ਹ ਜਕ ਅਗਯ ਜਕਸ ਤਯਾਂ ਦ ਜਕਸ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਈ ਕਯਨਾ ਦ ਰੱਛਣ ਜਦਖਾਈ ਜਦੰਦ ਹਨ 

ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਜਸਹਤ ਜਿਬਾਗ ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜਟਿ ਨੰੂ ਜਹਰ  ਚਯਨ ਜਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਯਰ ਕਯ 

ਜਰਆ ਜਾਿ।  
  ਪਟ ਕਸਨ-(5 ਜੂਨ 4 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹਏ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਯਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ । 


