
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/429/2020-DPRO Pathankot 
Dispatch No. : I/19360/2020 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰ.1 
----ਸਯਨਾਂ ੂਜ਼ਫਆਂ ਤੋਂ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਜਾਣ ਵਾਰ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਰਈ 
ਕੀਤਾ ਯਵਾਨਾ 
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ ਅੱਜ ਕਯੀਫ 18 ਫੱਾਂ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਰਈ ਕੀਤੀਆਂ ਯਵਾਨਾ 
----ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦ ਬਜਨ, ਯਜ਼ਸਣ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਯੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਆ ੀ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ 
ਠਾਨਕਟ, 20 ਅਰਰ 2020:---ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਆਦਾਂ ਅਨੁਾਯ 23 ਭਾਯਚ 2020 ਤੋਂ ਚਰ ਯਸ ਕਯਜ਼ਪ ਦਯਾਨ 
ਬਾਯੀ ੰਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਨੰੂ ਜਾਣ ਰਈ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿ ਸੰੁਚ ਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ 
ਵੱਿ ਵੱਿ ਥਾਨਾਂ ਤ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ੀ ਅਤ ਅੱਜ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਯਕਾਯ ਨਾਰ ਿੱਰਫਾਤ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਨ ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ ਕਯੀਫ 1157 ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯ ਵੱਿ ਵੱਿ ਫੱਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਰਈ ਯਵਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਸ। 
ਇਸ ਰਿਟਾਵਾ . ਿੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 23 ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਕਯਜ਼ਪ ਰਾਿੂ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਦੱਰੀ, ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, ੰਜਾਫ ਦ ਵੱਿ 
ਵੱਿ ਜ਼ਜਜ਼ਰਆਂ, ਯਾਜਥਾਨ, ਸਜ਼ਯਆਣਾ ਆਜ਼ਦ ਤੋਂ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਜ਼ਨਵਾੀ ਕਯੀਫ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਜਆਦਾ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰੁਚ ਨ ਯ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਕਾਯਨ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ੂਫ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਯਸੱਦਾਂ ਨੰੂ 
ੀਰ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਿਆ ੀ ਅਤ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਆਦਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਰ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਿ ਵੱਿ ਵੱਿ ਥਾਨਾਂ ਤ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਿਆ ੀ, ਇਨਾ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਕਯੀਫ 7 
ਥਾਨਾਂ ਤ ਇਨਾਂ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦ ਠਜ਼ਸਯਾਵ ਦੀ ਜ਼ਵਵਥਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ੀ।  ਜ਼ਜਕਯਮਿ ਸ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾਂ ਵਾਈਯ ਦ 
ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਜੱਥ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯ ਨੰੂ ਕਾਂਤਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਯੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਆ ੀ ਉੱਥ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਿਆ 
ਜ਼ਿਆ , ਇਨਾਂ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਜੱਥ ਜ਼ਤੰਨੋਂ  ਭੇਂ ਬਜਨ ਉਰਫੱਦ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਉੱਥ ਸੀ ਇਨਾਂ ਦ ਭਡੀਕਰ 
ਚਕਅੱ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। 
. ਿੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰ ਕਯੀਫ ਇੱਕ ਸਪਤ ਤੋਂ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ 
ਯਕਾਯ ਨਾਰ ਿੱਰਫਾਤ ਸ ਯਸੀ ੀ ਅਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਕਯੀਫ 18 ਫੱਾਂ ਨੰੂ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਿ ਵੱਿ ਥਾਨਾਂ 
ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵੱਚ ਕਯੀਫ 1221 ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਕਾਂਤਵਾ ਜ਼ਵੱਚ 
ਯੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਆ ੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 1157 ਫੱਾਂ ਤ ਅਤ 29 ਰਕ ਆਣੀਆਂ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਿੱਡੀਆਂ ਤ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸ 
ਇ ਭੇਂ ਕਵਰ 35 ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯ ਸੀ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿ ਯੁਕ ਸ ਸਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜਰਦੀ ਸੀ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਬਜ਼ਜਆ 
ਜਾਵਿਾ। 
ਪਟ ਕਨ-(20 ਅਰਰ 4,5,6,7 ਅਤ 8) ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਜੰਭੂ ਕਭੀਯ ਰਈ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਯਵਾਨਾ ਕਯਦ 
ਸ  ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ। 
  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/428/2020-DPRO Pathankot 

I/19359/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 2 
---- ਕਯਨਾ ਆਈਰਟ ਸਤਾਰ (ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ) ਦਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਯਾ 
---- . ਿੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਰਆ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
ਠਾਨਕਟ, 20 ਅਰਰ 2020 :--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਾਯ ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ ਕੀਤ ਿ ਸਨ 
ਜ਼ਜ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਆਈਰਟ ਸਤਾਰ 
ਠਾਨਕਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਸ। ਅੱਜ . ਿੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ ਕਯਨਾ 
ਆਈਰਟ ਸਤਾਰ (ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ) ਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਇ ਭਕ ਤ ਟਾਪ ਨਾਰ 
ਿੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ਾਪ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ੂਯਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ। 
ਜ਼ਜਕਯਮਿ ਸ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦਾ ਕਜ਼ਸਯ ੂਯੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਫਜ਼ਣਆ ਸਇਆ ਸ ਅਤ ੰਜਾਫ ਅੰਦਯ ਵੀ ਇ ਫੀਭਾਯੀ ਦ 
ਸਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾ ਸੀ ੂਯ ੰਜਾਫ ਅੰਦਯ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਜ਼ਵਥਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦ ਰਈ ਉਯਾਰ ੁਯੂ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤ ਿ ੀ। 
ਜ਼ਜ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਸਰਾ ਤੋਂ ਸੀ ਅਿਤ ਰਫੰਧਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਕਯਨਾ 
ਆਈਰਟ ਸਤਾਰ ਠਾਨਕਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਤਆਯ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਯਜ ੁਯੂ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤ ਨ। ਇ ਸਤਾਰ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ 
ਜ਼ਤਆਯ ਕਯ ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਿਆ ਸ ਅਤ ਜ਼ਕ ਵੀ ਅਾਤਕਾਰੀਨ ਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਥ ਕਯੀਫ 500 ਫਡ ਦਾ ਆਈਰਟ ਸਤਾਰ 
ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਰੀ ਾਂਈ ਿਯੁ ਆਪ ਇੰਟੀਜ਼ਚਊਟ 
ਫਧਾਨੀ, ਅਭਨ ਬੱਰਾ ਿਯੁ ਆਪ ਇੰਟੀਜ਼ਚਊਟ ਕਟਰੀ ਅਤ ਤਵੀ ਟਕਨੀਕਰ ਕੈਂ ਾਸੁਯਕੰਡੀ ਜ਼ਵਿ ਆਈਰਟ ਅਤ 
ਕਆਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕਯਨ ਰਈ ਸਤਾਰ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤ ਿ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਾਯਯਨ ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ ਉਯਕਤ 
ਸਤਾਰ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਨੀਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤ ਾਪ ਪਾਈ ਟਾਪ ਨੰੂ ਵੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। 
 
ਪਟ ਕਨ-(20 ਅਰਰ 1,2,3) ਕਯਨਾ ਆਈਰਟ ਸਤਾਰ (ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ) ਜ਼ਵਿ . 
ਿੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਿਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਦਯ ਦਯਾਨ ਟਾਪ ਨਾਰ ਿੱਰਫਾਤ ਕਯਦ ਸ। 
  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/433/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/19364/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 3 
--- ਕਯਨਾ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ ਭਾਕ ਜ਼ਸਣਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਿਭੀ 
---- ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਿ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਜ਼ਨਮਭ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ  ਰਈ  ਕੀਤੀ 
ਅੀਰ 

ਠਾਨਕਟ, 20 ਅਰਰ 2020 :--- ਜ਼ਸਤ ਅਤ ਜ਼ਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਦੀਆਂ ਿਾਇਡਰਾਈਨਿ ਅਤ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਜ਼ਵਨੋਦ 
ਯੀਨ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਕਯਨਾ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ ਭਾਕ ਜ਼ਸਣਨਾ 
ਰਾਿਭੀ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਸ। ਇ ੰਫੰਧ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਿ ਵੱਰੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਜ਼ਪਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਸ। 

 ਇ ਫਾਯ ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਜ਼ਵਨੋਦ ਯੀਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਤ ਭੰਤਯੀ . ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰਘ 
ਜ਼ੱਧੂ ਨੇ ਆਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸਨ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਇ ਿਤਯਨਾਕ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ ਕਈ ਵੀ ਨਾਿਜ਼ਯਕ 
ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਜ਼ਨਕਰਣ ਰੱਜ਼ਿਆਂ ਭਾਕ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਜਯੂਯ ਕਯ ਅਤ ਇਨਾਂ ਸੁਕਭਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿੂ ਕਯਨ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਭਝਤਾ ਨਸੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵਿਾ। ਇਨਾਂ ਸੁਕਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ੁਜ਼ਰ ਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ਿ ਸਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸੜ੍ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ 
ਥਾਵਾਂ ਉੱਤ ਜ਼ਫਨਾਂ ਭਾਕ (ਚਾਸ ਉਸ ਘਯ ਫਣਾਇਆ ਸਵ ਜਾਂ ਕਈ ਸਯ ਸਵ) ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਨਾ ਦਜ਼ਿਆ ਜਾਵ ਉ ਦਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਯਾਵਾਂ ਅਨੁਾਯ ਚਰਾਨ ਕੱਜ਼ਟਆ ਜਾਵਿਾ। ਉਨਾਂ ਜਨਤਕ ਤਯ ਤ ਭਾਕ ਜ਼ਸਨਣ ਦ ਸੁਕਭਾਂ ਦੀ  ਪੀਦੀ 
ਾਰਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਕਸਾ। ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਜ਼ਵਨੋਦ ਯੀਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੀਡਜ਼ਭਕ ਜ਼ਡਿੀ ਕਟ 1897 
ਤਜ਼ਸਤ ਜ਼ਸਤ ਤ ਜ਼ਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਿ ਵੱਰੋਂ ਯਿੂਰਸ਼ਨ ਦ ਯੂਰ 12 ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਭਤੀ 5-03-2020 ਨੰੂ 
ਨੋਟੀਜ਼ਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਤ ਭੰਤਯੀ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਸਤਾਰ ਜਾਂ 
ਸਯ ਦਪਤਯਾਂ, ਉਦਮਿਾਂ ਜਾਂ ਸਯ ਥਾਵਾਂ ਤ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸਨ, ਤ ਇਰਾਵਾ ਆਣ ਾਧਨ ਤ ਪਯ ਕਯਦ ਸ ਵੀ ਭਾਕ 
ਜ਼ਸਣਨਿ। ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਜ਼ਵਨੋਦ ਯੀਨ ਨੇ ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਿ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਜ਼ਨਮਭ ਅਤ 

ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਵੀ ਜ਼ਕਸਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਦਵਾਇਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਇ ਭਾਯੂ ਵਾਇਯ 
ਨਾਰ ਰੜ੍•ਣ ਰਈ ੁਿਤਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਿ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਯਜ਼ਸ ਕ ਅਤ ਇ ਦੀ ਰੜ੍ੀ ਨੰੂ ਤੜ੍ ਕ ਇ 
ਵਾਇਯ ਜ਼ਵਯੱੁਧ ਜੰਿ ਜ਼ਜੱਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਜ ਇਕ ਇ ਦਾ ਇਕ ਭਾਤਯ ਾਧਨ ਸ। 
ਜ਼ਿਕਯਮਿ ਸ ਜ਼ਕ ਕਾਨੰੂਿ ਅਤ .ੀ.ੀ ਦੀ ਸਈ ਭਤ ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਜ਼ਵਚ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਿਰਾਪ ਭੁਸਯਰੀ 
ਜ਼ਕਤਾਫ ਜ਼ਵਚ ਡਟ ਭੁਰਾਿਭਾਂ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਤ,ਿਤੀਫਾੜ੍ੀ, ੁਜ਼ਰ ਤ ਭਾਰ ਜ਼ਵਬਾਿ ਦਾ ਟਾਪ ਸ਼ਾਭਰ ਸ। ਭੱੁਕਦੀ ੁਯੱਜ਼ਿਆ 
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਵੀ ਿਤ ਆਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਿ ਸਨ। 
ਪਟ ਕਨ-(20 ਅਰਰ 9) ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਡਾ. ਜ਼ਵਨੋਦ ਯੀਨ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ। 


