
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 

 

100 PPE Kits, 200 Sanitizers and 500 three layer masks handed over for medical fratenity in 

presence of Health Minister Balbir Singh Sidhu  

 

S. A. S. Nagar, April 14:  

 

With a purview to providing the protective equipments to the medical and non-medical 

personnel, the  

Mohali Senior Citizens Association, today handed over 100 PPE Kits, 200 Sanitizers and 500 

three layer masks for the use by paramedics of Mohali Hospitals, to Civil Surgeon, Mohali Dr. 

Manjit Singh , in the presence and through S Balbir Singh Sidhu, Health Minister Punjab. 

Another 200 masks (N95) shall also be arranged shortly for the paramedics.  

 

The Minister lauded the efforts of the Association and said that this help is of great importance in 

this time of crisis when all are engaged in the war to defeat corona virus disease.  

 

Present on the occasion for delivering these equipments were S. Chaudhary, President, 

Sukhwinder Singh Bedi Secretary General, Harinder Pal Singh Harry Secretary Public Relations 

besides other MSCA Executive members S. Ravjot Singh  & Brig. J. J. Singh were also present. 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 

 

Floral tributes paid to Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar on his Birth Anniversary 

 

S. A. S. Nagar, April 14: 

 

The District Administration led by the Assistant Commissioner (General) Mr. Yashpal Sharma 

here today at the District Administrative Complex, paid floral tributes to the Father of the Indian 

Constitution Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar on the occasion of his birth anniversary. 

 

On the occasion, the guidelines issued by the Punjab Government regarding maintaining the 

social distancing in wake of corona virus, we're also strictly observed.  

 

The District Welfare Officer Mr. Sukhsagar Singh and other dignitaries were also present on the 

occasion. 

------- 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
• Punjab Government  starts Rapid Testing For Covid-19 from Dera Bassi, Mohali 
• Health Minister Handsover 500 Rapid Testing Kits to commence screening 
Dera Bassi(S. A. S. Nagar), April 14: 
Taking its battle against COVID-19 to the next level, the Punjab Government on 
Tuesday launched Rapid Testing facility from Dera Bassi, Mohali . The facility was 
launched by Punjab's Health & Family Welfare Minister S. Balbir Singh Sidhu by 
handing over 500 Rapid Testing Kits to the Civil Surgeon, for screening. 



The Health Minister informed that similar number has been given to Jalandhar district 
adding that with the in pour of more kits from ICMR, eventually all the 17 hotspots in the 
State would be covered in a phased manner. 
He said that the special feature of these kits is that they can be used for rapid/quick 
screening of and on suspected cases, on the spot. The test is simply done with a single 
prick to take a blood sample and the result is available in 15 minutes. The testing would 
initially be done for all patients attending flu corners of Government health facilities, who 
have symptoms for more than seven days.  Thereafter, the samples of those who would 
be found positive in this, would be sent for further testing. This unique initiative would 
help a great deal in the real-time assessment of potential cases and would save the 
time.  
Notably, the state government has ordered 10 lakh such Rapid Testing Kits from the 
ICMR, with inquiries raised for another 10000 in the open market. With testing being the 
key to controlling the spread of the pandemic, the government is planning to 
continuously expand its testing facilities, including that of rapid testing, over the next few 
days, said he. 
Welcoming Prime Minister Mr. Narendra Modi’s decision to extend lockdown nationwide 
till May 3, S Balbir Singh Sidhu said that Prime Minister has put a stamp of approval on 
the decision of the Punjab Government, by extending the lockdown. He said that this 
decision would give strength the fight against corona virus by making further innovations 
in the containment plan.  
 
He also said that the people need to follow the guidelines issued by the Punjab 
Government from time to time in this regard and stay indoors. He also exhorted the 
people to wear masks and take all necessary precautions besides not paying attention 
to the rumours. 

-------- 

 District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 

 

Woman discharged from Gian Sagar Hospital after being tested negative twice for COVID-19 

 

Rapid testing starts  

 

Two positive cases surface   

 

S. A. S. Nagar, April 14: 

 

As part of the strategy to further upgrade the testing to make an assessment with regard to corona 

virus positive, the Rapid Testing for COVID 19 started in Punjab today from Jawaharpur.  

 

The samples of patients with symptoms from Jawaharpur and those with history of fever from 

Flu Corner, Derabassi were taken on the occasion and all were found negative. 

 

In a major relief, one female patient, age 36 years, resident of Sector 69, Mohali has been 

discharged from Gian Sagar Hospital after testing negative twice for COVID19. 



 

It is worth mentioning that the woman had been admitted to the Gian Sagar Hospital on the 26th 

of March, 2020. Her husband was earlier found positive for corona virus. Both had travel history 

to UK.  

 

Meanwhile, the District today saw two positive cases emerge. Out of these, one is a 56 year old 

woman who is the immediate family member of already positive cases while the another case is a 

38 year old woman who is the  immediate contact of the earlier deceased woman from Mundi 

Kharar. 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਯ 

 

ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਦੀ ਹਾ਼ਿਯੀ ਜ ਿੱ ਚ 100 ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ, 200 ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਅਤ 500 ਥਰੀ ਰਅਯ 

ਭਾਸਕ ਭਡੀਕਰ ਸ਼ ਯਾਂ ਰਈ ਸੌਂ 
 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 14 ਅਰਰ: 

 

ਭਡੀਕਰ ਅਤ ਨਾਨ-ਭਡੀਕਰ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਯਿੱ ਜਿਆ ਉਕਯਣ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯਾਉਣ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ, ਭੁਹਾਰੀ 
ਸੀਨੀਅਯ ਜਸਟੀ਼ਿਨ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਿੱਜ ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ, ਸ ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਦੀ ਹਾ਼ਿਯੀ ਜ ਚ ਭੁਹਾਰੀ 
ਹਸਤਾਰਾਂ ਦ ਯਾ ਭਡੀਕਰ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਰਈ 100 ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ, 200 ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ਼ਿ ਅਤ 500 ਥਰੀ ਰਅਯ ਭਾਸਕ 

ਜਸ ਰ ਸਯਜਨ ਭੁਹਾਰੀ ਡਾ: ਭਨਜੀਤ ਜਸੰਘ ਨੰੂ ਸੌਂ। ਯਾਭਜਡਕਸ ਰਈ ਜਰਦੀ ਹੀ ਹਯ 200 ਭਾਸਕ (ਐਨ 95) ਦਾ 
ਰਫੰਧ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ। 

 

ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸੰਕਟ ਦ ਇਸ ਸਭੇਂ ਜ ਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਯ ਕਯਨਾ 
 ਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਹਯਾਉਣ ਦੀ ਰੜਾਈ ਜ ਿੱ ਚ ਜੁਟ ਹਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਫਹੁਤ ਭਹਿੱਤ  ਯਿੱਿਦੀ ਹ। 

 

ਇਹ ਸਾਭਾਨ ਸੌਂਣ ਭਕ ਹਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ਰਧਾਨ ਐਸ. ਚਧਯੀ, ਸਕਿੱਤਯ ਜਨਯਰ ਸੁਿਜ ੰਦਯ ਜਸੰਘ 

ਫਦੀ, ਹਜਯੰਦਯਾਰ ਜਸੰਘ ਹਯੀ ਸਕਿੱਤਯ ਰਕ ਸੰਯਕ ਭੁਹਾਰੀ ਸੀਨੀਅਯ ਜਸਟੀ਼ਿਨ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ 
ਐਭਐਸਸੀਏ ਦ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭੈਂਫਯ ਸ. ਯ ਜਤ ਜਸੰਘ ਅਤ ਜਫਰਗਡੀਅਯ ਜ ਜ ਜਸੰਘ  ੀ ਭਜੂਦ ਸਨ। 

-------- 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

 

ਫਾਫਾ ਸਾਜਹਫ ਡਾ. ਬੀਭ ਯਾ ਅੰਫਦਕਯ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਨਭ ਜਦ ਸ 'ਤ ਸ਼ਯਧਾ ਦ ਪੁਿੱ ਰ ਕੀਤ ਬਟ  

 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ, 14 ਅਰਰ: 

 



ਸਹਾਇਕ ਕਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਸਰੀ ਮਸ਼ਾਰ ਸ਼ਯਭਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹਠ ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ 
ਕੰਰਕਸ ਜ ਿ ਬਾਯਤੀ ਸੰਜ ਧਾਨ ਦ ਜਤਾਭਾ ਫਾਫਾ ਸਾਜਹਫ ਡਾ. ਬੀਭ ਯਾ ਅੰਫਦਕਯ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਨਭ ਜਦ ਸ ਭਕ 
ਸ਼ਯਧਾ ਦ ਪੁਿੱ ਰ ਬਟ ਕੀਤ।  
ਇਸ ਭਕ  ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਪਰਾਅ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਕਾਇਭ ਯਿੱਿਣ ਫਾਯ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ 
ਜਾਯੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

ਇਸ ਭਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਬਰਾਈ ਅਜਧਕਾਯੀ ਸਰੀ ਸੁਿਸਾਗਯ ਜਸੰਘ ਅਤ ਹਯ ਤ ੰਤ  ੀ ਹਾ਼ਿਯ ਸਨ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਕਜ ਡ -19 ਰਈ ਯਜਡ ਟਸਜਟੰਗ ਦੀ ਡਯਾਫਿੱ ਸੀ, ਭੁਹਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁ਼ਯੂਆਤ 

ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਸੁ਼ਯੂ ਕਯਨ ਰਈ 500 ਯਜਡ ਟਸਜਟੰਗ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਸੌਂੀਆਂ  

ਡਯਾਫਸੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ), 14 ਅਰਰ: 

ਕ ੀਡ -19 ਜ ਯੁਿੱ ਧ ਆਣੀ ਰੜਾਈ ਨੰੂ ਅਗਰ  ੜਾਅ 'ਤ ਜਰਜਾਂਜਦਆਂ, ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਭੰਗਰ ਾਯ ਨੰੂ ਡਯਾ 
ਫਿੱ ਸੀ, ਭੁਹਾਰੀ ਤੋਂ ਯਜਡ ਟਸਜਟੰਗ ਸਹੂਰਤ ਦੀ ਸੁ਼ਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਹੂਰਤ ਦੀ ਸੁ਼ਯੂਆਤ ੰਜਾਫ ਦ ਜਸਹਤ 

ਅਤ ਜਯ ਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ ਸ. ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਰਈ ਜਸ ਰ ਸਯਜਨ ਨੰੂ 500  ਯਜਡ ਟਸਜਟੰਗ 

ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਜਦਆਂ ਕੀਤੀ। 
ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਜਰੰਧਯ ਜ਼ਿਰਹ  ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ  ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਆਈਸੀਐਭਆਯ  ਿੱਰੋਂ ਹਯ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਰਾਤ ਕਯਨ ਨਾਰ ਸੂਫ ਦ ਸਾਯ 17 ਹਟਸਟਸ ਨੰੂ ੜਾਅ ਾਯ ਢੰਗ ਨਾਰ ਕ ਯ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਜ ਸ਼ਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਭਕ ‘ਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਕੀ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਰਦ/ ਤ਼ਿ 

ਜਾਂਚ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਸ ਨਾਰ ਟਸਟ ਜਸਯਫ਼ ਿੂਨ ਦ ਨਭੂਨੇ ਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਨਤੀਜਾ 15 ਜਭੰਟਾਂ 
ਜ ਚ ਉਰਫਧ ਹੰੁਦਾ ਹ। ਇਹ ਟਸਟ ਸੁ਼ਯੂ ਜ ਚ ਸਯਕਾਯੀ ਜਸਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦ ਪਰ ੂਕਾਯਨਯਾਂ ਜ ਚ ਆਉਣ  ਾਰ 
ਸਾਯ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜ ਚ ਰਿੱ ਛਣ ਸਿੱਤ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਾਏ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, 

ਾਜਜਟ  ਾਏ ਗਏ ਨਭੂਜਨਆਂ ਨੰੂ ਹਯ ਜਾਂਚ ਰਈ ਬਜਜਆ ਜਾ ਗਾ। ਇਹ ਜ ਰਿੱ ਿਣ ਜਹਰਕਦਭੀ ਸੰਬਾਜ ਤ ਭਾਭਜਰਆਂ 

ਦ ਅਸਰ ਸਭੇਂ ਦ ਭੁਰਾਂਕਣ ਜ ਚ  ਿੱ ਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗੀ ਅਤ ਸਭੇਂ ਦੀ ਫਚਤ  ੀ ਕਯਗੀ। 
ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਸੂਫਾ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਆਈਸੀਐਭਆਯ ਤੋਂ ਅਜਜਹੀਆਂ 10 ਰਿੱ ਿ ਯਜਡ ਟਸਜਟੰਗ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਦਾ ਆਯਡਯ 

ਜਦਿੱ ਤਾ ਹ ਅਤ ਨ ਭਾਯਕੀਟ ਜ ਚੋਂ ਹਯ 10000 ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ 
ਪਰਣ ਨੰੂ ਜਨਮੰਤਯਣ ਕਯਨ ਰਈ ਟਸਟ ਭਹਿੱਤ ੂਯਨ ਹਨ ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਅਗਰ ਕੁਝ ਜਦਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਆਣੀਆਂ ਜਾਂਚ 

ਸਹੂਰਤਾਂ, ਜਜਸ ਜ ਚ ਯਜਡ ਟਸਜਟੰਗ  ੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹ, ਜ ਚ ਤਜੀ ਜਰਆਉਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਯਹੀ ਹ।  
ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਸਰੀ ਨਜਯੰਦਯ ਭਦੀ ਦ 3 ਭਈ ਤਿੱਕ ਦਸ਼ ਬਯ ਜ ਚ ਤਾਰਾਫੰਦੀ  ਧਾਉਣ ਦ ਪਸਰ ਦਾ ਸ ਾਗਤ ਕਯਜਦਆਂ 

ਸ. ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਨੰੂ  ਧਾਉਂਜਦਆਂ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਪਸਰ ‘ਤ 



ਭਨ਼ਿੂਯੀ ਦੀ ਭਹਯ ਰਗਾਈ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਪਸਰਾ ਜਨਮੰਤਯਨ ਮਜਨਾ ਜ ਿੱ ਚ ਹਯ ਨ ੀਨਤਭ ਿਜਾਂ ਨਾਰ 

ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਜ ਯੁਿੱ ਧ ਰੜਾਈ ਨੰੂ ਭ਼ਿਫੂਤੀ ਦ ਗਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ  ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ‘ਤ ਜਾਯੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਕਯਨ ਅਤ ਘਯਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਹੀ ਯਜਹਣ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸਕ ਜਹਨਣ ਅਤ ਅਪ ਾਹਾਂ  ਿੱਰ ਜਧਆਨ ਨਾ 
ਦਣ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਸਾਯੀਆਂ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਯਤਣ ਦੀ ਸਰਾਹ ਜਦਿੱ ਤੀ। 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

ਕਜ ਡ -19 ਦੀ ਜਯਯਟ ਦ  ਾਯ ਨੈਗਜਟ  ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਜਹਰਾ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜਭਰੀ ਛੁਿੱ ਟੀ  
ਯਜਡ ਟਸਜਟੰਗ ਸੁ਼ਯੂ  

ਦ ਾਜਜਟ  ਭਾਭਰ  ਆਏ ਸਾਹਭਣ  
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 14 ਅਰਰ: 

ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਾਜਜਟ  ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਟਸਜਟੰਗ ਨੰੂ ਹਯ ਅਗਰਡ ਕਯਨ ਦੀ ਯਣਨੀਤੀ ਦ ਜਹਿੱ ਸ  ਜੋਂ, 
ਕਜ ਡ-19 ਰਈ ਯਜਡ ਟਸਜਟੰਗ ਅਿੱਜ ੰਜਾਫ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਾਹਯੁਯ ਤੋਂ ਸੁ਼ਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਭਕ ਜ ਾਹਯੁਯ ਤੋਂ ਰਿੱ ਛਣਾਂ  ਾਰ  ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦ ਨਭੂਨੇ ਅਤ ਪਰ ੂਕਾਯਨਯ, ਡਯਾਫਾਸੀ ਤੋਂ ਫੁਿਾਯ  ਾਰ  ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦ 
ਨਭੂਨੇ ਰਏ ਗਏ ਅਤ ਸਾਯ ਨੈਗਜਟ  ਾਏ ਗਏ। 

ਇਕ  ਿੱ ਡੀ ਯਾਹਤ  ਜੋਂ, ਸਕਟਯ 69, ਭੁਹਾਰੀ ਦੀ  ਸਨੀਕ ਇਿੱਕ 36 ਸਾਰਾ ਭਜਹਰਾ ਭਯੀ਼ਿ, ਜਜਸ ਦੀ ਕਜ ਡ-19 ਦੀ 
ਜਯਯਟ ਦ  ਾਯ ਨੈਗਜਟ  ਆਈ ਹ, ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਇਸ ਭਜਹਰਾ ਨੰੂ 26 ਭਾਯਚ, 2020 ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਿਰ ਕਯ ਾਇਆ ਜਗਆ 

ਸੀ। ਉਸਦਾ ਤੀ ਜਹਰਾਂ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਰਈ ਾਜਜਟ  ਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਦ ੇਂ ਮੂਕ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 

ਸਨ। 

ਇਸ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਦ ਾਜਜਟ  ਭਾਭਰ  ਸਾਹਭਣ ਆਏ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਜ ਚੋਂ ਇਕ 56 ਸਾਰਾ ਭਜਹਰਾ ਹ ਜ 
ਜਹਰਾਂ ਹੀ ਾਜਜਟ  ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਜਯ ਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਹ ਜਦਜਕ ਦੂਜਾ ਕਸ 38 ਸਾਰਾ ਭਜਹਰਾ ਹ ਜ ਭੰੁਡੀ 
ਿਯੜ ਦੀ ਜਭਰਤਕ ਭਜਹਰਾ ਦ ਸੰਯਕ ਜ ਚ ਆਈ ਸੀ। 

-------- 


