
     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

    ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਅਗਸਮਪਪਰ ,  ਸਪਖਨਮਲਜਰਲ ,         ਅਜ਼ਬਆਣਲ ਅਤਨ ਦਰਮਨਵਲਲ ਦਟ ਕਣਕ ਮਸਡਟਆਆ ਦਲ ਕਟਤਲ ਦਦਰਲ
         ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਮਸਡਟ ਜ਼ਵਵਚ ਪਪਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰਨ ਦਨ ਜ਼ਦਵਤਨ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼

ਜ਼ਕਹਲ,       ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਜ਼ਮਆਆ ਦਨ ਲਈ ਮਲਸਕ ,          ਸਲਫ ਪਲਣਟ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਅਤਨ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਨ
ਯਕਟਨਟ

 ਰਰਪਨਗਰ 22  ਅਪਪਪਰਲ -         ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟਮਤਟ ਸਲਨਲਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਨ ਕਣਕ ਮਸਡਟਆਆ ਅਗਸਮਪਪਰ,   ਸਪਖਨਮਲਜਰਲ ,
               ਅਜ਼ਬਆਣਲ ਅਤਨ ਦਰਮਨਵਲਲ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਨ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਟਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜ਼ਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ   । ਇਸ ਦਦਰਲਨ

                ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ ਜ਼ਦਸਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਗਵਲ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਨ ਜ਼ਕ
                 ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਟਆਆ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਚ ਆੜਲਤਟਆਆ ਵਲਲ ਹਟ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਕਰਪਨ ਜਲਰਟ ਕਟਤਨ ਜਲਣ ਅਤਨ ਇਹਟ ਕਰਪਨ ਉਨਲਲਆ
                 ਵਵਲਲ ਮਸਡਟ ਆਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਪਲਸ ਦਨ ਤਦਰ ਤਨ ਵਰਤਨ ਜਲਣਨ। ਆੜਤਟਆਆ ਵਵਲਲ ਜਲਰਟ ਕਟਤਨ ਗਏ ਕਰਪਨਲਆ ਜ਼ਵਵਚ

          ਕਣਕ ਮਸਡਟ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਲ ਲਪ ਕਨ ਆਉਣਟ ਹਪ ਉਸਦਲ ਨਲਆਮ,    ਤਲਜ਼ਰਕ ਦਰਜ ਹਪਸਦਟ ਹਪ     । ਆੜਤਟਏ ਵਵਲਲ ਜਲਰਟ ਕਟਤਨ
                ਗਏ ਕਰਪਨ ਜ਼ਵਵਚ ਦਰਜ ਤਲਜ਼ਰਕ ਵਲਲਨ ਜ਼ਦਨ ਹਟ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਟ ਫਸਲ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਲਪ ਕਨ ਆਉਣ। ਜ਼ਨਕਰ

                ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਵਲਲ ਉਸ ਜ਼ਦਨ ਫਸਲ ਨਲ ਜ਼ਲਆਆਦਟ ਗਈ ਤਲਆ ਉਸ ਜ਼ਦਨ ਤਲ ਬਲਅਦ ਕਰਪਨ ਰਵਦ ਹਲ ਜਲਵਨਗਲ।
                         ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਇਸ ਗਵਲ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖਣ ਜ਼ਕ ਜ਼ਗਵਲਟ ਕਣਕ ਜ਼ਬਲਕਪ ਵਲ ਵਟ

                 ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਨਲ ਲਪ ਕਨ ਆਉਣ ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਕਟਤਨ ਗਏ ਮਲਪਦਸਡਲਆ ਤਲ ਵਵਧ ਨਮਟ ਵਲਲਟ ਕਣਕ ਮਸਡਟ
   ਜ਼ਵਵਚ ਲਪ ਕਨ ਆਉਣਗਨ                । ਤਲਆ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਉਸਨ ਸਮਮ ਵਲਜ਼ਪਸ ਭਨਜ਼ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਨਗਲ।ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਨ ਨਲਲ

                  ਹਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਨਲ ਲਪ ਕਨ ਆਉਣ ਕਨਵਲ ਇਵਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰ ਸ ਹਟ ਮਸਡਟ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਦਟ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਹਲਵਨਗਟ। ਉਨਲਲਆ ਨਨ
                ਜ਼ਕਹਲ ਮਸਡਟਆਆ ਦਨ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਕਲ ਲਨਬਰ ਲਗਲਈ ਜਲਵਨ ਜਨਕਰ ਬਲਹਰਲਟ ਲਨਬਰ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਵਨਗਟ ਤਲਆ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਨ

               ਜ਼ਨਯਮਲਆ ਦਲ ਉਲਸਘਣ ਹਲਵਨਗਲ । ਉਨਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਜ਼ਮਆਆ ਦਨ ਲਈ ਮਲਸਕ ,    ਸਲਫ ਪਲਣਟ ਦਲ ਪਪਬਸਧ
               ਅਤਨ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ

ਜਲਵਨ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ ਵਵਲਲ ਲਲੜਵਸਦ ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਵ ਨਰ ਸ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਉਹਨਲਵ ਦਸ ਘਰ

 ਰਰਪਨਗਰ 22  ਅਪਪਪਰਲ -    ਜ਼ਜਲਲਵ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ, ਰਰਪਨਗਰ,     ਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਖਪਰਲਬਲਦ ਜ਼ਵਚ ਅਸਸਰਟ
               ਕਸਪਨਨ ਜ਼ਵਚ ਕਸਮ ਕਰਦਸ ਇਕ ਲੜਕਲ ਅਤਸ ਦਲ ਲੜਕਨਆਵ ਨਰ ਸ ਉਹਨਲਵ ਦਸ ਘਰ ਫਰਨਦਕਲਟ ਅਤਸ ਬਜ਼ਠਸਡਲ

 ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ               । ਇਸ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਚ ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਦਸਦਸ ਹਲਏ ਮਲਣਯਲਗ ਸਕਵਤਰ ਨਸ ਪਪਪਪਸ ਨਰ ਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ
               ਖਪਰਲਬਲਦ ਦਸ ਸਰਪਸਚ ਅਤਸ ਪਪਰਲ ਲਨਗਲ ਵਲਸਟਨਅਰ ਵਲਲ ਉਹਨਲਵ ਦਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਵਦਲ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਕਹਝ
  ਲਲੜਵਸਦ ਜ਼ਵਅਕਤਨ ਲਲਕਡਲਊਨ/        ਕਰਜ਼ਵਊ ਕਲਰਨ ਆਪਣਸ ਘਰ ਨਹਹ ਜਲ ਪਲ ਰਹਸ     । ਇਸ ਉਤਸ ਤਹਰਸਤ ਕਲਰਵਲਈ
              ਕਰਜ਼ਦਆਵ ਮਲਣਯਲਗ ਸਕਵਤਰ ਨਸ ਪਪਰਲ ਲਨਗਲ ਵਲਸਟਨਅਰ ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਕਸਰ ਦਨ ਜ਼ਡਊਟਨ ਲਗਲ ਕਸ ਅਤਸ ਪਪਸ਼ਲਸਨ

               ਵਲਲ ਕਰਜ਼ਵਊ ਪਲਸ ਜਲਰਨ ਕਰਵਲ ਕਸ ਉਕਤ ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਵ ਨਰ ਸ ਪਪਰਲ ਲਨਗਲ ਵਲਸਟਨਅਰ ਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਦਸ ਮਲਹਤਬਰ
              ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਵ ਨਲਲ ਉਹਨਲਵ ਦਸ ਘਰ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮਸਕਸ ਮਲਣਯਲਗ ਸਕਵਤਰ ਵਲਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ

   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ,         ਰਰਪਨਗਰ ਭਜ਼ਵਵਖ ਜ਼ਵਚ ਲਲੜਵਸਦਲਵ ਅਤਸ ਮਜ਼ਬਰਰ ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਵ ਦਨ ਸਹਲਇਤਲ
                 ਲਈ ਹਰ ਸਮਮ ਹਲਜ਼ਰ ਹਪ ਅਤਸ ਉਹਨਲਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ ਨਲਲ ਜ਼ਕਸਸ ਵਨ ਸਮਮ ਟਲਲ
  ਫਰਨ ਨਸਬਰ 1968      ਤਸ ਸਸਪਰਕ ਕਨਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ 

   ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ 06     ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ ਕਰਰਬ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਵਸਡਦ ਗਏ    

 04     ਹਜ਼ਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਅਤਦ 02       ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ ਕਰਰਬ ਬਲਲਕ ਨਰਰਪਪਰ ਬਦਦਰ ,    ਸ਼ਪਰ ਆਨਸਦਪਪਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ,
     ਰਲਪੜ ਅਤਦ ਨਸਗਲ ਜ਼ਵਖਦ ਵਸਡਦ

 ਰਰਪਨਗਰ 22  ਅਪਪਪਲ -    ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ 06         ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ ਕਰਰਬ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਰ ਸ
       ਸਸਪ ਕਦ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਰ ਮਦਦ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਪ    । ਇਸ ਦਸਰਲਨ ਡਰ.ਐਫ.ਓ.      ਸ਼ਪਰ ਅਜ਼ਮਤ ਚਸਹਲਨ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

            ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜਰ ਪਰਰਰ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤ ਅਤਦ ਪਰਰਰ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਨਲਲ 04   ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ ਕਰਰਬ
           ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਦ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਰਮਤਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਨਰ ਸ ਸਸਪ ਕਦ       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ

         ਮਵਦਦਨਜਰ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਤਵਕ ਮਦਦ ਪਹਪਸਚਲਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ      । ਇਸ ਦਦ ਨਲਲ ਹਰ 02  ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ
           ਕਰਰਬ ਮਲਸਕ ਆਪਣਦ ਪਵਧਰ ਤਦ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜਗਲਲਵਲਦ ਬਲਲਕ ਨਰਰਪਪਰ ਬਦਦਰ ,   ਸ਼ਪਰ ਆਨਸਦਪਪਰ ਸਲਜ਼ਹਬ,  ਰਲਪੜ ਅਤਦ
   ਨਸਗਲ ਜ਼ਵਖਦ ਮਪਫਤ ਵਸਡਦ  ।  

                            ਇਸ ਮਸਕਦ ਤਦ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਰਮਤਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਨਦ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰ ਸ਼ਸਲਲਘਲ ਕਰਜ਼ਦਆ
            ਉਨਲਲਦ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਜਰਰਏ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਰ ਸਹਲਇਤਲਦ ਕਰਨ ਤਦ ਪਪਸ਼ਸਸ਼ਲ ਕਰਤਰ    । ਉਨਲਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

                 ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਸਭ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਹਰ ਹਰ ਪਵਧਰ ਤਦ ਜਲ ਕਦ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਰ ਸਲਹਇਤਲ ਅਤਦ ਉਨਲਲਦ ਦਰ ਲਲੜਲ
            ਮਪਤਲਜ਼ਬਕ ਲਲੜਲਦ ਪਰਰਰਆਦ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਰਨ ਤਸਰ ਤਦ ਕਲਰਗਰ ਜ਼ਸਵਧ ਹਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ। 
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

         ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਲ ਜ਼ਨਵਲਸਲ ਮਜ਼ਹਲਲ ਦਲ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਵਲ ਆਈ ਨਨਗਜ਼ਟਵ -  ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

       ਮਜ਼ਹਲਲਲ ਦਲ ਕਲਤਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ ਘਰ ਵਲਪਸਲ

         ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਦਲ ਹਹਣ ਕਲਈ ਵਲ ਕਲਸ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਨਹਹ

 

ਰਰਪਨਗਰ, 22  ਅਪਨਪਰਲ :               ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਲਮਤਲ ਸਲਨਲਲਲ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਪੜ ਦਲ ਸਬ ਡਵਲਜ਼ਨ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਦਲ
                ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਲ ਜ਼ਨਵਲਸਲ ਮਜ਼ਹਲਲ ਦਲ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰਸਤ ਉਸਨਰ ਸ ਆਪਣਲ ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਲ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਭਲਜ਼ਜ਼ਆ ਜਲ
 ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ           । ਉਨਲਲਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਉਨਲਲਲ ਦਲ ਬਲਟਲ 16           ਸਲਲਲਲ ਯਹਵਕ ਦਲ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਤਲ ਉਸਨਰ ਸ ਵਲ ਘਰ ਭਲਜ਼
  ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਲ                      । ਇਹ ਬਹਹਤ ਖਹਸ਼ਲ ਦਲ ਗਵਲ ਹਨ ਜ਼ਕ ਦਲਵਲ ਜਣਲ ਪਰਰਲ ਤਰਲਲਲ ਨਲਲ ਠਲਕ ਹਨ ਅਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਕਲਈ ਵਲ ਕਲਸ

        ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਨਹਹ ਹਨ। ਉਨਲਲਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਲਵਲਲ ਨਰ ਸ 14         ਜ਼ਦਨਲਲ ਦਲ ਲਈ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਲਮ ਕਹਆਰਨਟਲਇਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਲਗਲ।
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                                 ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 
 

ਭਸਾਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਵੀ ਭਭਤਾ ਜਦਵ ਤ ਟੀਕਾਕਯਨ ਜਾਯੀ 
 

ਕੀਯਤੁਯ ਾਜਸਫ , 22 ਅਰਰ(  )ਜਵਰ ਯਜਨ ਯੂਨਗਯ ਡਾ.ਚ.ਨ ਸ਼ਯਭਾ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾ ਅਤ 
ੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਸ਼ਯ ਡਾ.ਯਾਭ ਰਕਾਸ਼ ਯਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ ਕਜਵਡ- 19 ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਵੀ 
ਫੱਜਚਆ ਤ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਯਨ ਜਾਯੀ ਸ।ਇਸ ਟੀਕਾਕਯਨ ਫੱਜਚਆ ਨੰੂ ਕਈ ਤਯੀਕ ਦੀਆ ਫੀਭਾਯੀਆ ਤੋਂ ਫਚਾਉਦਾ 
ਸ ਉਥ ਗਯਬਵਤੀ ਅਯਤਾ ਦ ੁਯੱਜਿਅਤ ਜਣ ਰਈ ਭਭਤਾ ਜਦਵ ਤ ਜਸਤ ਕਜਭਆ ਵੱਰ ਿਾ ਜਿਆਰ ਯੱਜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ।ਇ ਭਕ ਤ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦਆ ਡਾ. ਯਆ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਕਜਵਡ- 19 ਦ ਕਜਸਯ ਦ ਚਰਦ ਵੀ   

ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਭਾਂ ਅਤ ਫੱਜਚਆ ਦੀ ਜਸਤ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਵਚਨਫੱਧ ਸ।ਭਭਤਾ ਜਦਵ ਦਯਾਨ ਜਸਤ ਅਤ 
ਤੰਦਯੁਤੀ ੈਂਟਯਾ ਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਜਭਊਜਨਟੀ ਸਰਥ ਅਪਯ ਅਤ ਭ..ਸ.ਵ(ਭ)(ਪ) ਇਨਹ ਾਂ ਟੀਕਾਕਯਨ ਸ਼ਨਾ ਨੰੂ 
ਪਰੂਯਵਕ ਢੰਗ ਨਾਰ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯਦ ਸਨ।ਉਂਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭੂਸ ਜਸਤ ਕਾਜਭਆ ਨੰੂ ਭਾਕ ਅਤ ਗਰਵਜ 
ਜਸਨ ਕ ਸੀ ਟੀਕਾਕਯਨ ਕਯਨ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਜਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਸ। ਭੂਸ ਆਸ਼ਾ ਇਨਹ ਾਂ ਟਯਾ ਤ 
ਤਨਦਸੀ ਨਾਰ ਜਸਮਗ ਕਯਦੀਆ ਸਨ। ਆਸ਼ਾ ਵਯਕਯਜ ਵੱਰ ਰਾਬਤਾਯੀਆ ਨੰੂ ਭਭਤਾ ਜਦਵ ਤੋਂ ਜਸਰ ਸੀ 
ੂਜਚਤ ਕਯ ਜਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਜ ਕਈ ਰਾਬਾਤਯੀ ਜਸਤ ਵਾਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਯਜਸ ਜਾਵ।ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦਆ 
ਡਾ.ਯਆ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਸ਼ਰ ਜਡਟੈਂਜਗ ਦੀ ਾਰਨਾ ਕਯਦ ਸ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਨ ਰਗਾ ਜਾ ਯਸ ਸਨ।ਕਜਵਡ-
19 ਦ ਕਜਸਯ ਕਾਯਨ ਭਾਯਚ ਭਸੀਨੇ ਜਵੱਚ ਇਸ ਸ਼ਨ ਦ ਸਪਤ ਰਈ ਯਕ ਗ ਨ ਯ ਸੁਣ ਯਕਾਯ ਦੀਆ 
ਸਦਾਇਤਾ ਅਨੁਾਯ ੁੱ ਯਜਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਰ ਭਭਤਾ ਜਦਵ ਜਸਤ ਕਾਜਭਆ ਅਤ ਉੱਚ ਅਜਧਕਾਯੀਆ ਦੀ ਦਿ ਯਿ 
ਜਵੱਚ ਜਾਯੀ ਸਨ। 
 
 


