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ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਏ ੰਯਏ ਅਪਯ ਠਾਨਏਟ 
ਰ ਨੋਟ 1 
 
---- 1 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਾਇਨੀਏਰਜਜਏਰ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਸਵੀ ਈ ੰਜੀਵਨੀ ੀਡੀ ਤ ਸ਼ੁਯੂਆਤ: ਡਾ.ਜਵਨੋਦ ਯੀਨ 
  
ਠਾਨਏਟ, 22 ਭਈ  2020 --- ਜਸਤ ਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਯਦਾਯ ਫਰਵੀਯ ਜੰ ਜਿੱ ਧੂ ਅਤ ਜਵਰ ਯਜਨ 
ਠਾਨਏਟ ਡਾ ਜਵਨੋਦ ਯੀਨ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਜਵਿੱਚ ਈ ੰਜੀਵਨੀ ਆਨਰਾਈਨ ੀਡੀ ਤ ਸੁਣ ਇਿੱ ਏ ਜੂਨ ਤੋਂ 
ਾਇਨੀਏਰਜਜਏਰ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਸਵੀ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਦ ਸ ਜਜਰਾ ਜਯਵਾਯ ਤ ਬਰਾਈ ਅਪਯ ਡਾਏਟਯ ਯਾਰ 
ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਏ ਏਜਵਡ -19 ਦ ਭਿੱ ਦਨਜ਼ਯ ਸਤਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਬੀੜ ਸਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ , ਟਰੀ ਭਡੀਨ ਰਯਾਭ ਯਾਜ ਬਯ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ੁਯੂ ਸ 
ਚੁਿੱ ਜਏਆ ਸ। ਆਭ ਜਫਭਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸੁਣ ਜਸਤ ਜਵਬਾ ਜਿੱ ਚਾ ਫਿੱ ਚਾ ਜਸਤ ੰਬਾਰ ਵਾਵਾਂ (ੱਭ.ੀ.ੱਚ.) ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ 
ਰਈ ਇਿੱ ਏ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿੱ ਚਾ ਫਿੱ ਚਾ ਵਾ ਭੁਸਿੱਈਆ ਏਯਵਾਉਣ ਦ ਭੰਤਵ ਨਾਰ ਈ ੰਜੀਵਨੀ ੀਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਏਯਨ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। ਏਜਵਡ-
19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਜਵਿੱ ਚ ਯਬਵਤੀ ਯਤਾਂ ਦ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਇਸ ਵਾਵਾਂ ਫਸੁਤ ਭਦਦਾਯ ਸਣੀਆਂ ਜਜ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈ, ਐੁਯਾਏ ਅਤ ਆਭ 
ਦਐ ਬਾਰ ਦੀ ਰਾਸ ਵੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੀ ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਏ ਜਿੱ ਚਾ ਫਿੱ ਚਾ ੀਡੀ ਦਾ ਭਾਂ ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਤਿੱ ਏ ਵਯ 8.00 ਤ 9.30 
ਵਜ ਤਿੱ ਏ ਦਾ ਸਵਾ ।ਇ ਦੀ ਜਜਰ ਜਵਿੱ ਚ ਜਤੰਨ ਡਾਏਟਯਾਂ ਨੰੂ ਟਰਜਨੰ ਵੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏੀ ਸ। 2 ਜਿੱਚਾ ਫਿੱ ਚਾ ਦ ਭਾਸਯ ਡਾਏਟਯ ਜਜ਼ਰਾ 
ਸਤਾਰ ਠਾਨਏਟ ਅਤ ਇਿੱ ਏ ਡਾਏਟਯ ਉੱਨਤੀ ੀੀ ੁਜਾਨੁਯ ਤੋਂ ਈ ੰਜੀਵਨੀ ੀਡੀ ਯਾਸੀਂ ਯਬਵਤੀ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਸਤ ਵਾਵਾਂ 
ਰਦਾਨ ਏਯਨ।ਭੁਪਤ ਜਵਿੱਚ ਰਾਸ ਰਣ ਰਈ esanjeevaniopd.in ਤ ਵੀ  ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। 
  
ਪਟ ਏਨ-(22 ਭਈ 1) ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਦ ਸ ਡਾ. ਜਵਨੋਦ ਯੀਨ ਜਵਰ ਯਜਨ ਠਾਨਏਟ। 
  

http://esanjeevaniopd.in/
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---- ਸੁਣ ਜਰ ‘ਚ ਫੰਦ ਏਦੀ ਯਤਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਅਿੱ ਆ ਡਾ.ਫਯਾ 
----ਫ ਜਰ ਠਾਨਏਟ ‘ਚ ਜਫਭਾਯ ਏਦੀ ਯਤਾਂ ਰਈ ਬਜੀ ਦਵਾਈ 
----ਜਨਯੰਤਯ ਜਾਯੀ ਯਜਸਣ ਟਯਿੱਟ ਦ ਾਯ ਵਾ ਏਾਯਜ : ਡਾ.ਫਯਾ 
  
ਠਾਨਏਟ, 22 ਭਈ  2020 --- ਦੁਫਈ ਦ ਉੱ ਏਾਯਫਾਯੀ ਡਾ .ੱ.ੀ.ਜੰ ਫਯਾ ਨੇ ਸੁਣ ਜਰ ‘ਚ ਜਾ ਬੁਤ ਯਸੀਆਂ ਏਦੀ 
ਯਤਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਅਿੱ ਆਉਂਜਦਆਂ ਠਾਨਏਟ ਫ ਜਰ ਦੀਆਂ ਜਫਭਾਯ ਏਦੀ ਯਤਾਂ ਨੰੂ   ਵਿੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਤ ਸਯ ਰੜੀਂਦਾ 
ਾਭਾਨ ਬਜਜਆ ਸ। 
       ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਾਂਝੀ ਏਯਜਦਆਂ ਡਾ ..ੀ. ਜੰ ਫਯਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਏ ਠਾਨਏਟ ਫ ਜਰ ਦ ੁਯਡੈਂਟ ਜੀਵਨ 
ਠਾਏੁਯ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯਏ ਦਿੱ ਜਆ ੀ ਜਏ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਰ ਅੰਦਯ ਜ਼ਾ ਬੁਤ ਯਸੀਆਂ 150 ਦ ਏਯੀਫ ਏਦੀ ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਜ਼ਯੂਯਤ ਸ। ਜਜ ਨੰੂ ਵਐਜਦਆਂ ਸਇਆਂ ਯਫਿੱ ਤ ਬਰਾ ਚਯੀਟਫਰ ਟਯਿੱਟ ਵਿੱਰੋਂ ਅਿੱ ਜ ਉਏਤ ਏਦੀ ਯਤਾਂ ਰਈ 1 ਰਿੱ ਐ 10 ਸਜਾਯ ਯੁ ਦੀ 
ਰੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 1 ਸਜਾਯ ਤੀਸਯੀ ਯਤ ਵਾਰ ਯਜੀਏਰ ਭਾਏ ,ਪ ਸ਼ੀਰਡ ਅਤ 1 ਇਨਪਯਾਯੱਡ ਥਯਭਾਭੀਟਯ ਵੀ ਜਰ 
ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ੌਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਸ। ਇ ਦਯਾਨ ਠਾਨਏਟ ਜਰ ਦ ੁਯਡੈਂਟ ਜੀਵਨ ਠਾਏੁਯ ਨੇ ਇ ਵਿੱਡ ਉਯਾਰ ਰਈ ਡਾ .ੱ.ੀ. ਜੰ 
ਫਯਾ ਦਾ ਜਵ ਤਯ ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਏੀਤਾ। 
 
ਪਟ ਏਨ-(22 ਭਈ 2) ਠਾਨਏਟ ਜਰ ੁਯਡੈਂਟ ਜੀਵਨ ਠਾਏੁਯ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਤ ਸਯ ਾਭਾਨ ੌਂਣ ਭਏ ਡਾ.ੱ.ੀ.ਜੰ 
ਫਯਾ,ਡਾ.ਜਿੱ ਰ,ਡਾ.ਯਵਾਰ, ਡਾ.ਅਟਵਾਰ ਤ ਸਯ। 
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---- ਏਾਈਜ ਅਤ ਭਾਰ ਭਜਸਏਭ ਦ ਜਯੂਯੀ ਏੰਭਾਂ ਫੰਧੀ ਜਜਰਾ ਰਫੰਧਏੀ ਏੰਰਏ ਜਵਿੱ ਚ ਏੀਤੀ ਈ ਇਿੱਏ ਜਵਸ਼ ਭੀਜਟੰ 

ਆਮਜਜਤ 

---- ਏਜਵਡ-19 ਦ ਚਰਜਦਆਂ ੰਜਾਫ ੁਜਰ, ਰ ਭਜਜਟਰਟ ਅਤ ਸਯ ਜਵਬਾੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਅਤ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਵਿੱਰੋਂ  
ਜਜਭਦਾਯੀ ਅਤ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਜਡਊਟੀ ਜਨਬਾਉਂਣ ਤ ਜਦਿੱ ਤੀ ਵਧਾਈ 

 ----ਜਸਭਾਚਰ ਤੋਂ ਜਰਆ ਏ ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਜਵਿੱ ਚ ਯਾਫ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਰਾਈ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਨ ਰਈ ਚੁਿੱ ਏ ਜਾਣ ਐਤ ਏਦਭ  

ਠਾਨਏਟ, 22 ਭਈ  2020 ---ਅਿੱਜ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਏਟ . ੁਯਰੀਤ ਜੰ ਐਜਸਯਾ ਵਿੱਰੋਂ ਜਜਰਾ ਰਫੰਧਏੀ ਏੰਰਏ 

ਭਜਰਏੁਯ ਠਾਨਏਟ ਦ ਭੀਜਟੰ ਸਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਏਾਈਜ ਅਤ ਭਾਰ ਭਜਸਏਭ ਦ ਜਯੂਯੀ ਏੰਭਾਂ ਰਈ ਇਿੱਏ ਜਵਸ਼ ਭੀਜਟੰ ਆਮਜਜਤ 

ਏੀਤੀ ਈ। ਭੀਜਟੰ ਜਵਿੱ ਚ ਸਯਨਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਯਫਰੀ ਜਯਥੀ ਜੰ ਸਾਇਏ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ, ਡਾ. ਜਨਧੀ ਏਰਤਯਾ 
.ਡੀ.ਭ. ਧਾਯ ਏਰਾ,  ਅਨੀਤਾ ੁਰਯੀਆ ਸਾਇਏ ਆਫਏਾਯੀ ਤ ਏਯ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਏਟ, ਭਿੱ ਧੂ ੂਧਨ ਆਫਏਾਯੀ ਤ ਏਯ 

ਅਪਸ਼ਯ ਏਾਈਜ, ਇੰਏਟਯ ਆਫਏਾਯੀ ਇੰਦਯਵੀਯ ਜੰ ਯੰਧਾਵਾ, ੁਐਜੀਤ ਜੰ ਅਤ ਰਐਜਵੰਦਯ ਜੰ,ਅਯਜਵੰਦ ਰਏਾ 

ਵਯਭਾ ਤਜਸੀਰਦਾਯ ਠਾਨਏਟ,  ਏਜਵਡ 19 ਅਧੀਨ ਜਜਰ  ਜਵਿੱ ਚ ਰਾ ਾਯ ਸ਼ਰ ਭਜਜਟਰਟ ਅਤ ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਦ ਾਯ 
ੁਜਰ ਥਾਜਨਆਂ ਦ .ਚ.ੁਜ ਵੀ ਸਾਜ਼ਯ ਸ।  

 ਭੀਜਟੰ ਦਯਾਨ ਬ ਤੋਂ ਜਸਰਾ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਏਟ . ੁਯਰੀਤ ਜੰ ਐਜਸਯਾ ਨੇ ਏਜਵਡ-19 ਦ ਚਰਜਦਆਂ 

ੰਜਾਫ ੁਜਰ ਅਤ ਰ ਭਜਜਟਰਟ ਅਤ ਸਯ ਜਵਬਾੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਅਤ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਦਾ ਜਛਰ  60 ਜਦਨਾਂ ਦਯਾਨ 

ਆਣੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਜਜਭਦਾਯੀ ਅਤ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਜਨਬਾਉਂਣ ਤ ਵਧਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਅਤ ਜਏਸਾ ਜਏ ਉਨਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਏੀਤਾ ਜਆ ਏਾਯਜ 

ਰੰਾ ਮ ਜਯਸਾ ਸ ਅਤ ਉਸ ਉਭੀਦ ਏਯਦ ਸਨ ਜਏ ਬਜਵਿੱ ਐ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਸ ਇ ਸੀ ਤਯਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਜਨਬਾਉਂਦ 
ਯਜਸਣ।  

 ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਏਟ ਨੇ ਜਏਸਾ ਜਏ ੰਜਾਫ ਯਏਾਯ ਦ ਆਦਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜਜਰ  ਜਵਿੱ ਚ ਯਏਾਯ ਨੰੂ ਸੰੁਚਣ ਵਾਰ  
ਜਨਯਧਾਯਤ ਯਵਜਨ  ਨੰੂ ਪ ਏਯਨਾ ਸ । ਉਨਾਂ ੁਜਰ ਜਵਬਾ ਅਤ ਆਫਏਾਯੀ ਜਵਬਾ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ ਜਾਯੀ ਏਯਜਦਆਂ ਜਏਸਾ ਜਏ 

ਜਸਭਾਚਰ ਦੀਆਂ ਠਾਨਏਟ ਨਾਰ ਰਿੱ ਦੀਆਂ ਯਸਿੱਦਾਂ ਤ ਐਤੀ ਏੀਤੀ ਜਾਵ ਅਤ ਇ ਿੱਰ ਦਾ ਜਵਸ਼ ਜਧਆਨ ਯਿੱ ਜਐਆ ਜਾਵ ਜਏ 

ਜਸਭਾਚਰ ਤੋਂ ਠਾਨਏਟ ਜਵਿੱ ਚ ਯਾਫ ਨੰੂ ਦਾਐਰ ਨਾ ਸਣ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵ ਅਯ  ਅਜਜਸਾ ਭਾਭਰਾ ਜਧਆਨ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ 

ਏਾਯਵਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਜਵਿੱ ਚ ਯਏਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਜਨਯਧਾਯਤ ਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਏ ਸਯਨਾਂ ਥਾਨਾਂ ਤ 
ਜਜਿੱ ਥ ਵੀ ਨਜਾਇਜ ਯਾਫ ਵਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਉਥ ੁਜਰ ਜਵਬਾ , ਆਫਏਾਯੀ ਜਵਬਾ ਅਤ ਰ ਭਜਜਟਰਟ ਜਭਰ ਏ ਏਾਯਵਾਈ 

ਏਯਨ। ਉਨਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਆਉਂਣ ਵਾਰ  ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਦ ਾਯ ਠੇਜਏਆਂ ਦਾ ਟਾਏ ਵੀ ਚਏ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ।  

 

ਪਟ ਏਨ-(22 ਭਈ 3) ਭੀਜਟੰ ਦਯਾਨ ੰਫਧਤ ਏਯਜਦਆਂ . ੁਯਰੀਤ ਜੰ ਐਜਸਯਾ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਏਟ ਅਤ ਸਯ 

ਜਵਬਾੀ ਅਜਧਏਾਯੀ। 
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---- ਏਯਨਾ ਾਜੀਜਟਵ ਜਵਅਏਤੀ ਦੀ ਜਸਚਾਣ, ਜਫਰਜਡੰ, ਥਾਨ ਆਜਦ ਥਾਨ ਦੀ ਜਸਚਾਣ ਰ ਭੀਡੀਆ ਤ ਨਾ ਾਈ ਜਾਵ 
 --- ਰਬਾਜਵਤ ਸਾਰਾਤ ਫਣਨ ਤ ਫੰਧਤ ਜਵਅਏਤੀ ਜਐਰਾਪ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ ਏਾਯਵਾਈ  

 

ਠਾਨਏਟ, 22 ਭਈ  2020 --- ੂਯ ਦ ਜਵਿੱ ਚ ਏਯਨਾ ਵਾਈਯ (ਏਜਵਡ-19)ਇਿੱਏ ਭਸਾਭਾਯੀ ਜਤ ਏੀਤੀ ਈ ਸ ਜਛਰ  ਏਯੀਫ 

60 ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਏਾਪੀ ਜਸਮ ਏੀਤਾ, ਜਸਤ ਜਵਬਾ ਤ ਜਜਰਾ ਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਏੀਤੀ, ਯ ਦਐਣ ਜਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਸ ਜਏ ਰਏਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਰ ਭੀਡੀਆ (ਵਿੱਟ , ਪ ਫੁਿੱ ਏ ) ਜਾਂ ਇਰਏਟਰਜਨਏ ਅਤ ਜਿ੍ਯੰਟ 

ਭੀਡੀਆ ਵਿੱਰੋਂ  ਏਯਨਾ ਵਾਈਯ ਾਜੀਜਟਵ ਜਵਅਏਤੀ ਜਾਂ ਜਜ ਥਾਨ ਤ ਉ ਜਵਅਏਤੀ ਜਾਂ ਉ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਜਵਅਏਤੀਆਂ ਦਾ 
ਇਰਾਜ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਉਨਾਂ ਥਾਨਾਂ ਆਜਦ ਦ ਨਾਭ ਾ ਜਾਂਦ ਸਨ ਇ ਤੋਂ ੁਯਜ ਏੀਤਾ ਜਾਵ। ਇਸ ਰਟਾਵਾ . ੁਯਰੀਤ ਜੰ 

ਐਜਸਯਾ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਏਟ ਨੇ ਏੀਤਾ।  

ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜਏਸਾ ਜਏ ਏਈ ਵੀ ਜਵਅਏਤੀ ਜਏ ਵੀ ਇਭਾਯਤ, ਥਾਨ ਆਜਦ ਦਾ ਨਾਭ ਰ ਭੀਡੀਆਂ ਆਜਦ ਤ ਨਸੀਂ 
ਾਾ ਜਏਉਜਏ ਇ ਤਯਾ ਨਾਰ ਉ ਇਭਾਯਤ, ਥਾਨ ਜਾਂ ਇੰਟੀਜਚਉਟ ਆਜਦ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਰਏ ਡਯ ਨਾਰ ਜੂੜ ਜਾਂਦ 
ਸਨ ਜਜ ਦਾ ਭਾਸਰ ਐਯਾਫ ਸਣ ਦਾ ਡਯ ਯਜਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇਸ ਵੀ ੁਯਜ ਏੀਤਾ ਜਾਵ ਜਏ ਜ ਜਵਅਏਤੀ ਏਯਨਾ 
ਾਜੀਜਟਵ ਆਇਆ ਸ ਉ ਦੀ ਜਸਚਾਨ ਆਜਦ ਨਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵ, ਜਏਉਜਏ ਬਾਵ ਉਸ ਜਵਅਏਤੀ ਠੀਏ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਯ ਜਏ ਸਿੱਦ ਤਿੱਏ 

ਰਏਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਉਨਾ ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯੀ ਫਣਾਉਂਣੀ ੁਯੂ ਏਯ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਾਡਾ ਾਜਯਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਸ ਜਏ 

ਅੀਂ ਉਨਾਂ ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯੀ ਨਾ ਜਏ ਭਾਜ ਅੰਦਯ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਏ ਡਯ ਜਾਂ ਨਪਯਤ ਦ ਤਯ ਤ ਜਸਚਾਣ ਦਈ। ਉਨਾਂ 
ਉਯਏਤ ਵਯ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ ਏਯਜਦਆਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਰ ਭੀਜਡਆ ਆਜਦ ਤ ਸਯ ਰਚਾਯ ਭਿੱਯੀ ਚ ਜਏ ਜਵਅਏਤੀ ਨੰੂ ਨਾਭ, 

ਇਭਾਯਤ ਦਾ ਨਾਭ, ਥਾਨ ਦਾ ਨਾਭ ਆਜਦ ਏਾਯਨ ਅਯ ਰਾਨੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਅਜਜਸੀ ਜਥਤੀ ਦ ਜਜਭਵਾਯ 

ਜਵਅਏਤੀ ਜਐਰਾਪ ਏਾਯਵਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ।  

 

ਪਟ ਏਨ-(22 ਭਈ 2) . ੁਯਰੀਤ ਜੰ ਐਜਸਯਾ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਏਟ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਦ ਸ। 
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---- ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਦ ਜਵਿੱ ਚ ਫਣਾ 09 ਏੰਨਟਨਭੈਂਟ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਾਫੰਧੀ ਦ ਸੁਏਭ ਸਟਾ 
 
 ਠਾਨਏਟ, 22 ਭਈ  2020 ---ਏਜਵਡ- 19 (ਏਯਨਾ ਵਾਇਯ) ਦ ੰਏਯਭਣ ਨੰੂ ਯਏਰੂਣ ਰਈ ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਦ ਅੰਦਯ ਜਜਸੜ 
ਜਸਿੱ ਜਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਏਯਨਾ ਾਜਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜ ਾ  ਨ, ਉਸਨਾਂ ਜਸਿੱ ਜਆ/ਥਾਵਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਯਏਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਜਫਏ 
ਏੁਿੱ ਰ 09 ਏੰਨਟਨਭੈਂਟ ਜਨ ਫਣਾ  ਨ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਏੰਨਟਨਭੈਂਟ ਜਨ ਤ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਾਫੰਧੀ ਦ ਸੁਏਭ ਜਾਯੀ ਏੀਤ  ਨ ਉਸ 
ਸਟਾ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਰਟਾਵਾ . ੁਯਰੀਤ ਜੰ ਐਜਸਯਾ ਜਜਰਾ ਭਜਜਟਰਟ ਠਾਨਏਟ ਨੇ ਇਿੱਏ ਸੁਏਭ ਜਾਯੀ ਏਯਜਦਆਂ ਏੀਤਾ। 
  ਜਜਰਾ ਭਜਜਟਰਟ ਨੇ ਜਏਸਾ ਜਏ ੰਜਾਫ ਯਏਾਯ, ਜਸਤ ਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਜਵਬਾ, ੰਜਾਫ ਵਰੋਂ ਜਾਯੀ ਸਈਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨੁਾਯ ਅਤ ਇ ਫੰਧੀ ਜਜਰਾ ੀਡੀਭਜਜਟ ਦਪਤਯ ਜਵਰ ਯਜਨ, ਠਾਨਏਟ ਦੀ ਜਯਯਟ, ਜ਼ ਜਏ ਜਵਰ ਯਜਨ, ਠਾਨਏਟ 
ਵਰੋਂ ਰਾਤ ਸਈ ਸ, ਨੰੂ ਵਾਚਦ ਸ ਜਜਰਾ ਠਾਨਏਟ ਦੀ ਸਦੂਦ ਅੰਦਯ ਏਜਵਡ-19 ਦੀ ਜਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਫਣਾ  
ਏੰਨਟਨਭੈਂਟ ਜਨ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਐਜਰਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸ:- 
    ਉਨਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਜਜਵ ਜਏ ਸ਼ਐਾ ਭੁਸਿੱਰਾ ੁਜਾਨੁਯ (ਸ਼ਜਸਯੀ), ਟੀ-3 ਏਰਨੀ ਜੁਜਆਰ ਯਣਜੀਤ ਾਯ ਡਭ ਸ਼ਾਸੁਯਏੰਡੀ 
ਟਾਊਨਜਸ਼, ਭੁਸਿੱਰਾ ਆਨੰਦੁਯ ਯਾੜਾ , ਜੰਡ ਾਯਟੀ ਟੀਏਾ ਤਯਟਵਾਂ, ਜੰਡ ਫਜਆਰ, ਜੰਡ ਭਭੂਨ, ਆਧੁਜਨਏ ਜਵਸਾਯ ਭਭੂਨ, ਵਾਯਡ ਨੰ: 
12 ਭੁਸਿੱਰਾ ਈਦਾਸ ੁਜਾਨੁਯ, ਵਾਯਡ ਨੰ: 8 ਭੁਸਿੱਰਾ ਜਰਾਐੜੀ (ਏਫੀਯ ਨਯ) ੁਜਾਨੁਯ ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਏੰਨਟਨਭੈਂਟ ਜਨ ਤ ੂਯਨ ਤਯ 
ਤ ਾਫੰਧੀ ਦ ਸੁਏਭ ਸਟਾ  ਸਨ , ਉਨਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਇਸ ਸੁਏਭ ਤੁਯੰਤ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਰਾੂ ਸਣ। 
 
ਪਟ ਏਨ-(22 ਭਈ 5) ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਦ ਸ . ੁਯਰੀਤ ਜੰ ਐਜਸਯਾ ਜਜਰਾ ਭਜਜਟਰਟ ਠਾਨਏਟ। 


