
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਦਨ ਵੀ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਕਲੋੋਂ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਿਬੈਕ 

ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕ,ੇ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਆਪਣੇ ਿੂੰ ਹ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣੁ ਨਾਲ ਧੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਟਾਈਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਜ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ 

ਨਾਲ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਸਬੰਧੀ ਫੀਿਬੈਕ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਿਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।   
ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਰਵੀਨ ਅੱਤਰੀ 
ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲੋੜਾ ਬਿਾਰ ਜ਼ਵਿ ਘੁੰ ਿਦੇ ਨਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ 

ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ 

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਵੀਨ ਕਲੱਬ/ ਇਸਲਾਿਾਬਾਦ 

ਏਰੀਆ ਜ਼ਵਿ ਲੋਕ ਬੋਲੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ ਨੰੂ ਿਨੈਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਜ਼ਖਆ 

ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲੋੜ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਿੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਰੱੁਧ 

ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਆਪਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨੰੂ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾ ਿੁੱ ਕ ੇਹਨ ਅਤ ੇਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਰਸਜ਼ਤਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਾਕ ੇਲਗਾਉਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਿਨਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਲਕਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 

ਲੋਕਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਪਰਭਾਵ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੰੂ ਹੋਰ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣਾਉਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ 

ਹੋਵੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਿਾਅ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 
ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ 18 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿੈਿੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਵਾਰਿ 

ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ , ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 5 ਹਿਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਲੋੜ 

ਪੈਣ 'ਤ ੇਕਰੀਬ 1800 ਨਰਸਾਂ ਤੇ 1900 ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੇਵਾ 

ਿੁਕਤ ਿਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਿੀ ਆਜ਼ਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਿੈਿਿ ਨੈਨਸੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਬਿੀਆਂ ਵੇਿਣ ਵਾਜ਼ਲਆ ਂਵਲੋਂ ਿਾਸਕ ਨਹੀ ਪਜ਼ਹਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸਖਤ 

ਕਦਿ ਉਠਾਉਣੇ ਿਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਆਪਣ ੇਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 

ਿੂੰ ਹ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ ੱਟ/ੇਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਖੀ 



ਜਾਵ/ੇਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵ,ੇ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣ ੇਿੂੰ ਹ ਨੰੂ ਹੱਥ 

ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਨੈਾਟਾਈਿ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਤ ੋਬਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਰਤੇਗ ਜ਼ਸੰਘ ਵਾਸੀ ਬਟਾਲਾ , ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ.ਐਿ ਗਇਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ। 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਿੀ.ਐਿ ਅਜ਼ਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 

ਨੰੂ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ। ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕ ੇਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ----- 

ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਆਏ ਅੱਗੇ-ਐਿ.ਿੀ ਆਸੀਸ ਪਰਭਾਕਰ ਵਲੋਂ ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 50 ਹਿਾਰ 
ਤੇ ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 25 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਂਟ 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਧੰਨਵਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਅਪਰੈਲ  (          )  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਿੜ• ਕੇ ਜ਼ਹੱਸਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾ 

ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੰੂ ਆਸ਼ੀਸ 
ਪਰਭਾਕਰ ਐਿ ਿੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨਸ਼ਾ  ੁਿਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਟਾਲਾ ਅਤ ੇਬਾਲ ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੱਤਲ ਵਾਈਸ ਪਰਧਾਨ ਰਾਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਪਰਭਾਕਰ 

ਸੰਿਤੀ ਕਾਦੀਆ ਂਵਲੋਂ ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 50 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਿੈੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਸਿਾਜ 

ਸੇਵੀਆ ਂਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 25 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਬਟਾਲਾ ਨੰੂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਿੌਕ ੇਪਰਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸਣੈੀ ਜ਼ਜਲਾ ਗਾਈਿੈਂਸ਼ ਕਾਊਂਸਲਰ ਵੀ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨਾ 

ਬਹੁਤ ਪੰੁਨ ਵਾਲਾ ਕੰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਿਾਜ ਸਵੇਾ ਲਈ ਵੱਧ ਿੜ• ਕੇ ਜ਼ਹੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



ਆਸ਼ੀਸ ਪਰਭਾਕਰ ਐਿ ਿੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਲੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਸਿਾਜ ਸਵੇਾ ਲਈ ਹਿੇਸਾਂ ਤਤਪਰ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹਨ। 
-----------------------ਕੈਪਸ਼ਨ------------------- 

1. ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੰੂ ਿੈੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਿ.ਿੀ ਆਸ਼ੀਸ ਕੁਿਾਰ ਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੱਤਲ ਤੋ 

ਹੋਰ। 

 

 

 

 

 

 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਿੀ.ਈ.ਓ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿੀਜ਼ਟੰਗ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 9 ਅਪਰੈਲ (            ) ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਿੱਲਜ਼ਦਆ ਂਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਜ਼ਵੱਿ ਲੋਕਿਾਊਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਜ਼ਵੱਿ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਇਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜ਼ਸਲੇਬਸ ਤੇ 

ਜ਼ਸੱਖਣ ਸਿੱਗਰੀ  ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ , ਵੀਜ਼ਿਓ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜ਼ਸਲੇਬਸ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪਰਇਿਾਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 

ਕਰਕ ੇਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਂਇਆ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਜ਼ਿਪਟੀ ਿੀ. ਈ ਓ. ਐਲੀ. ਜ਼ਸੱ: ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਤ ੇਪੜ•ੋੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ•ੋਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਜ਼ਿਲ•ੋਾ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਪਵਨ ਅੱਤਰੀ  ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ•ੋ ੇਦੇ ਸਿੂਹ ਬਲਾਕ ਪਰਾਇਿਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰਾਂ , ਸੈਂਟਰ ਿੁੱ ਖ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੜ•ੋ ੋਪੰਜਾਬ 

ਪੜ•ੋਾਓ ਪੰਜਾਬ ਟੀਿ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਜ਼ਹਿ ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਸੰਬੋਧਨ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਿਪਟੀ ਿੀ.ਈ.ਓ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਵਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜ਼ਿਆ ਨੰੂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ•ੋਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ 



ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਬੱਜ਼ਿਆ ਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ 

ਦਾਖਲਾ ਿੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਲੰਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਿ ੇਜ਼ਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਨ•ੋਾੋ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਾਈਟਕੈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ , ਜ਼ਜਸ ਦਾ 

ਜ਼ਸਹਰਾ ਿਾਣਯੋਗ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ ਜ਼ਵਜੇ ਇੰਦਰ ਜ਼ਸੰਗਲਾ ਤ ੇਸਕੂਲ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਪੜ•ੋ ੋਪੰਜਾਬ ਪੜ•ੋਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਜ਼ਿਲ•ੋਾ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ 
ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਜੱਥੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ•ੋਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਹਨਤ ਨਾਲ 

ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤ ੇਪਾਠ ਦੋਆਬਾ ਰੇਿੀਓ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਨ•ੋਾੋ ਂਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵੀਿੀਓ ਜ਼ਰਕਾਰਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ 

ਨਾਲ ਬੱਜ਼ਿਆ ਂਤੱਕ ਪੱੁਜਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਿ.ਆਈ. ਐਸ. ਜ਼ਵੰਗ ਦੇ ਇੰਿਾਰਜ ਜ਼ਵਨੈ ਕੁਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ 

ਿੁੱ ਖੀਆ ਂਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਈ. ਸਰਟੀਜ਼ਿਕੇਟ ਸਿੇਂ ਜ਼ਸਰ  ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਿੌਕ ੇਜ਼ਿਲ•ੋਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਿੀਿੀਆ 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ•ੋਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਤ ੇਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 
-----------------ਕੈਪਸ਼ਨ----------- 

ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਿਪਟੀ ਿੀ.ਈ.ਓ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਿੀ ਰੋਿੋਸ ਿਹਾਜਾਨ ਵਲੋਂ ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 21 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਂਟ 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਧੰਨਵਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਅਪਰੈਲ  (          )  ਅੱਜ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਿੀ ਰੋਿੇਸ 
ਿਹਜਾਨ ਨੇ ਹੋਟਲ ਆਰ.ਕੇ ਰੈਜੇਂਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 21 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਿੈੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ 

ਜ਼ਗਆ। ਰੋਿੋਸ ਿਹਾਜਨ ਵਲੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਜ਼ਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿੌਕ ੇਿੈਨਿਾਰਕ ਤੋਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਟਾਲੇ ਸੋਿਰ ਵੀ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਿੀ ਰੋਿੇਸ ਿਹਾਜਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੇਸ਼ਾਂ 

ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਵੱਧ ਿੜ• ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸਿੇਂ 

ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹਤੁ ਪੰੁਨ ਵਾਲਾ ਕੰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਿਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਧ ਿੜ• ਕੇ ਜ਼ਹੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਿੀ ਰੋਿੋਸ ਿਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਲੱਿ ਏਰੀਆ, ਰਾਿਨਗਰ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਖੇ ਗਰੀਬ 

ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਾਜ ਸਵੇਾ ਲਈ ਹਿੇਸਾਂ ਤਤਪਰ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਰੈੈੱਿ 
ਕਰਾਸ ਨਸ਼ਾ  ੁਿਾਊ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕ ੇਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿੁੜ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਨੈਿਾਰਕ ਤੋਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਟਾਲੇ ਸੋਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਰਜ਼ਹਣ 



ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵਲੋਂ ਸਿਾਜ ਸਵੇਾ ਲਈ ਰੋਲ ਜ਼ਨਭਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
-----------------------ਕੈਪਸ਼ਨ-----02-------------- 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੰੂ ਿੈੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਾਰਿੀ ਰੋਿੇਸ ਿਹਾਜਨ ਤ ੇਹੋਰ 

 

 

 

 

 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਜ਼ਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਿੇ  ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਜ਼ਰਲੀਫ ਫੰਿ ਲਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਇਕ 
ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

 

ਗਰੁਦਾਸਪੁਰ, 9 ਅਪਰੈਲ   (                   ) ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਜ਼ਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣ ੇ

ਸਾਰੇ ਿੁਲਾਿਿਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਜ਼ਰਲੀਿ ਫੰਿ ਜ਼ਵੱਿ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿੇਅਰਿਨੈ 
ਇੰਜ਼ਜ: ਿੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ 23 ਹਾਿਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ  ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 

ਹੈ। 
ਸ. ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਜ਼ਿਤ ਜਾਤੀਆ ਂਭੋਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦ ੇਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੇਸ਼ਾ ਔਖੇ 

ਸਿੇਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਦੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ  ਕਰਿਿਾਰੀਆ ਂਨੇ  ਜ਼ਪ ਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ•ੋਾੋਂ ਦੌਰਾਨ 

ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਿ ਜ਼ਵਿ ਪਾਇਆ ਸੀ। 

ਿੇਅਰਿੈਨ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦਾ ਸਿੂਹ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦ ੇਸਿੇਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਉਨ•ੋਾੋਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਸਬੂਾ ਜ਼ਜੱਥੇ ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਜ਼ਜੰਦਗੀਆਂ 

ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਵੱਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਦਆ ਸਿੱੁਿ ੇਸੂਬੇ ਜ਼ਵੱਿ ਕਰਜ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜ਼ਵੱਿ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਹੀ 

ਰਜ਼ਹਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। 



-------------ਕੈਪਸ਼ਨ------------- 

ਇੰਜ਼ਜ: ਿੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਦ, ਿੇਅਰਿੈਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਜ਼ਿਤ ਜਾਤੀਆ ਂਭੋਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। 

 

ÇÜñÅ ñ¯Õ Ã¿êðÕ çøåð, ×¹ðçÅÃê¹ðÍ 

ê§ÜÅì Áé°Ã±ÇÚå ÜÅåÆÁÅº í¯º ÇòÕÅÃ Áå¶ Çòµå ÕÅðê¯ð¶Ãé î¶  î°µÖ î§åðÆ Õ¯Çòâ-AI ÇðñÆë ë§â ñÂÆ ÇçµåÆ ÇÂÕ Ççé çÆ 

åéÖÅÔ 

 

×ð¹çÅÃê¹ð, I ÁêðËñ   (                   ) ê§ÜÅì Áé°Ã±ÇÚå ÜÅåÆÁÅº í¯º ÇòÕÅÃ Áå¶ Çòµå ÕÅðê¯ð¶ôé é¶ ÁÅêä¶ ÃÅð¶ î°ñÅ÷îÅº 

çÆ ÇÂµÕ Ççé çÆ åéÖÅÔ î°µÖ î§åðÆ Õ¯Çòâ-AI ÇðñÆø ë§â ÇòµÚ êÅÂÆ ÔË¢ ÕÅðê¯ð¶ôé ç¶ Ú¶ÁðîËé ÇÂ§ÇÜ: î¯Ôä ñÅñ Ã±ç é¶ 

çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÕ Ççé çÆ åéÖÅÔ ÕàòÅ Õ¶ B ñµÖ BC ÔÅ÷Åð å¯º òµè çÅ  ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ ÔË¢ 

Ã. Ã±ç é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ  ê§ÜÅì Áé°Ã±ÇÚå ÜÅåÆÁÅº í¯º ÇòÕÅÃ Áå¶ Çòµå ÕÅðê¯ð¶Ãé ç¶ ÕðîÚÅðÆÁÅº òñ¯º Ôî¶ôÅ Á½Ö¶ Ãî¶º ÁÅêä¶ 

ëðÜÅº Óå¶ êÇÔðÅ Çç§ç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢ÇÂÃå¯º êÇÔñÅº  ÕðîÚÅðÆÁÅº é¶  ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÁÅÂ¶ Ôó·Åº ç½ðÅé Ô¯Â¶ íÅðÆ é°ÕÃÅé Ãî¶º òÆ ÇÂµÕ 

ñµÖ ð°êÂ¶ çÅ ï¯×çÅé î°µÖ î§åðÆ ðÅÔå ë§â ÇòÚ êÅÇÂÁÅ ÃÆ¢  

Ú¶ÁðîËé òñ¯º ÕÅðê¯ð¶Ãé çÅ Ãî±Ô ÕðîÚÅðÆÁÅº òñ¯º ÇÂÃ Ã§Õà ç¶ Ãî¶º êÅÂ¶ ï¯×çÅé ñÂÆ è§éòÅç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ 

ê§ÜÅì ÔÆ ÁÇÜÔÅ êÇÔñÅ Ã±ìÅ ÇÜµæ¶ î°µÖ î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ñ¯ÕÅº çÆÁÅº ÇÜ§ç×ÆÁÅº ìÚÅÀ°ä ñÂÆ òµâÅ ëËÃñÅ 

ÕðÇçÁÅ Ãî°µÚ¶ Ã±ì¶ ÇòµÚ ÕðÇøÀ± ñ×ÅÀ°ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÃÆ¢  

À¹é» é¶ ñ¯ÕÅº é±§ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ çÆ îÔÅºîÅðÆ ç¶ Ã§Õà ÇòµÚ ÃÇÔï¯× ç¶ä å¶ ÁÅêä¶ ØðÅº ÇòµÚ ÔÆ ðÇÔä 

Üç¯º åµÕ ÃðÕÅð ç¶ éò¶º ÁÅç¶ô éÔÆº ÁÅ ÜÅºç¶Í 

-------------ÕËêôé------------- 

ÇÂ§ÇÜ: î¯Ôä ñÅñ Ã±ç, Ú¶ÁðîËé ê§ÜÅì Áé°Ã±ÇÚå ÜÅåÆÁÅº í¯º ÇòÕÅÃ Áå¶ Çòµå ÕÅðê¯ð¶ôéÍ 

 


