
     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ 

             ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਦਰ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਘੜਰ ਦਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਦ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਈ - ਐਮ.ਪਰ.  ਮਨਰਸ਼ ਜ਼ਤਵਲੜਰ
ਜ਼ਕਹਲ,           ਰਲਜ ਨਰ ਸ ਪਪਰਲਹ ਤਦ ਖੜਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਗਸਭਰਰ
         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਰ ਕਸਪਲਪਕਸ ਜ਼ਵਖਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਹ ਤਦ ਕਰਮਚਲਰਰ ਨਲਲ ਕਰਤਰ ਬਪਠਕ

 ਰਰਪਨਗਰ 20 -              ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਦਦ ਬਚਲਅ ਜ਼ਵਵਚ ਇਸ ਮਮਜ਼ਸ਼ਕਲ ਘੜਰ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਦ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ
 ਜ਼ਨਭਲਈ ਹਪ                   । ਹਰ ਇਵਕ ਨਦ ਆਪਣਰ ਜ਼ਡਊਟਰ ਤਤ ਉਪਰ ਜ਼ਜਸਨਲ ਹਲ ਸਕਦ ਇਸ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਦਰ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਤਦ ਹਨ।

             ਮਪਬਰ ਪਲਰਲਰਮਮਟ ਸ਼ਪਰ ਮਨਰਸ਼ ਜ਼ਤਵਲੜਰ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਰ ਕਸਪਲਪਕਸ ਜ਼ਵਖਦ ਬਪਠਕ ਦਦਰਲਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਹ ਅਤਦ
                 ਕਰਮਚਲਰਰਆਹ ਨਰ ਸ ਸਸਬਲਧਨ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਇਹ ਗਵਲ ਕਹਰ। ਇਸ ਮਦਕਦ ਉਨਲਲਹ ਨਦ ਨਲਲ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਅਤਦ

ਐਸ.ਐਸ.         ਪਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਲ ਵਰ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਤਦਰ ਤਦ ਮਦਜਰਦ ਸਨ।
                       ਮਪਬਰ ਪਲਰਲਰਮਮਟ ਸ਼ਪਰ ਮਨਰਸ਼ ਜ਼ਤਵਲੜਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਰਜ਼ਅਲਹ ਦਰ ਜ਼ਮਹਨਤ ਸਦਕਲ ਹਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਕਰਲਨਲ

       ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਤਦ ਕਲਬਰ ਪਲਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਸਫਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ          । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਤਰ ਗਈ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ
                 ਸਦਵਲਵਲਹ ਤਤ ਲਪ ਕਦ ਜਰਰਰਤਮਸਦਲਹ ਨਰ ਸ ਖਲਣਲ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਤਵਕ ਜ਼ਲ ਯਤਨ ਕਰਤਦ ਸਨ ਉਨਲਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਮਇਆਬਰ ਹਲਜ਼ਸਲ

                   ਹਲਈ ਹਪ।ਉਨਲਲਹ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਮਣ ਇਸ ਸਸਕਟ ਦਰ ਘੜਰ ਜ਼ਵਚਤ ਜ਼ਨਕਲ ਕਦ ਜ਼ਜ਼ਸਦਗਰ ਨਰ ਸ ਮਮੜ ਲਰਹਲਹ ਤਦ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ
                  ਯਲਜਨਲਬਸਦ ਤਰਰਕਦ ਨਲਲ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਰ ਲਲੜ ਹਪ।ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਅਦਲਜ਼ਰਆਹ ਨਰ ਸ ਮਮੜ ਤਤ ਪਪਰਲਹ ਤਦ ਖੜਲਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਜਵਥਦ ਰਲਜ

        ਸਰਕਲਰ ਸਸਜਰਜ਼ਦਗਰ ਨਲਲ ਕਸਸਮ ਕਰ ਰਹਰ ਹਪ ਉਉਥਦ ਵਪਲਰਰ,          ਮਜਦਰਰ ਅਤਦ ਹਰ ਇਵਕ ਨਰ ਸ ਆਰਜ਼ਥਕ ਪਵਖਤ ਉਪਰ ਚਮਵਕਣ ਲਈ
    ਯਤਨ ਕਰਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ                । ਉਨਲਲਹ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਤਤ ਬਚਣ ਦਦ ਲਈ ਸਲਨਰ ਸ ਆਪਣਰ ਜਰਵਨ ਸ਼ਪਲਰ ਜ਼ਵਵਚ

     ਪਰਰਵਰਤਣ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਰ ਲਲੜ ਹਪ।
                       ਮਪਬਰ ਪਲਰਲਰਮਮਟ ਸ਼ਪਰ ਮਨਰਸ਼ ਜ਼ਤਵਲੜਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਰਰਰਲ ਖਦਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਸਹਤ ਸਦਵਲਵਲਹ ਨਰ ਸ   ਹਲਰ ਮਜ਼ਬਰਤ

    ਕਰਨ ਦਰ ਵਰ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਪ      । ਉਨਲਲਹ ਨਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ,         ਪਮਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਸਮਦਤ ਹਰ ਇਵਕ ਜ਼ਵਭਲਗਲਹ ਦਦ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਹ
   ਤਤ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਤਤ              ਜ਼ਨਵਜਠਣ ਦਦਰਲਨ ਪਦਸ਼ ਆਈਆਹ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲਲਹ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਚਰਚਲ ਕਰਤਰ ਅਤਦ ਜ਼ਵਭਲਗਲਹ ਦਦ

                ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਹ ਨਰ ਸ ਆਪਣਦ ਆਪਣਦ ਜ਼ਵਭਲਗਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਚਲ ਰਹਦ ਜ਼ਸਸਟਮ ਨਰ ਸ ਹਲਰ ਵਰ ਮਜਬਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਪਦਜ਼ਰਤ ਕਰਤਲ  । ਉਨਲਲਹ
            ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਰਵਲਸਰ ਭਰਲ ਜ਼ਲ ਆਪਣਦ ਰਲਜ਼ਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਜ਼ਪਸ ਚਲਦ ਗਏ ਹਨ,        ਉਨਲਲਹ ਨਰ ਸ ਮਮੜ ਆਪਣਦ ਪਪਰਲਹ ਤਦ ਖੜਲ ਕਰਨ

                 ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਹ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਇਵਕ ਯਲਜਨਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਤਰ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਜਦਕਰ ਉਹ ਵਲਜ਼ਪਸ ਰਲਜ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣਲ ਚਲਹਮਸਦਦ ਹਨ
        ਤਲਹ ਉਨਲਲਹ ਦਰ ਵਲਪਸਰ ਦਦ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਤਦ ਜਲਣ             । ਉਨਲਲਹ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਰਵਲਸਰ ਭਰਲਵਲਹ ਨਦ ਰਲਜ ਦਰ ਉਉਨਤਰ ਦਦ ਜ਼ਵਵਚ
                    ਮਮਵਖ ਭਰਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਈ ਹਪ ਅਤਦ ਉਨਲਲਹ ਨਰ ਸ ਉਮਰਦ ਹਪ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਸਕਟ ਦਰ ਘੜਰ ਜ਼ਵਚਤ ਜ਼ਨਕਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਉਹ ਮਮੜ ਆਪਣਦ
             ਕਸਮਲ ਤਦ ਵਲਜ਼ਪਸ ਪਰਤਣਗਦ। ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਲਈ ਰਲਜ ਸਰਕਲਰ ਉਨਲਲਹ ਦਲ ਪਰਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਰਦਗਰ।

                         ਉਨਲਲਹ ਨਦ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਰਆਹ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਜਸ ਤਰਲਲਹ ਉਨਲਲਹ ਨਦ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਤਦ ਕਲਬਰ ਪਲਉਣ
   ਲਈ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਵਤਲ ਹਪ               । ਉਸਦ ਤਰਲਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਭਲਲ ਲਈ ਜਲਰਰ ਕਰਤਦ ਗਏ ਜ਼ਨਯਮਲਹ ਦਲ ਪਲਲਣ
 ਕਰਦਦ ਰਜ਼ਹਣ।

                 ਇਸ ਮਦਕਦ ਚਦਅਰਮਪਨ ਪਸਜਲਬ ਲਲਰਜ ਇਸਡਸਟਰਰਅਲ ਜ਼ਡਵਪਲਪਮਮਟ ਬਲਰਡ ਪਵਨ ਦਰਵਲਨ,   ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ
    ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਰ ਅਮਰਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਗਮਜਰਲਲ,    ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ ਐਉਚ.  ਐਉਮ ਸ਼ਰਮਲ,    ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਲਰ ਸ਼ਪਰ ਇਸਦਰਪਲਲ

          ਸਮਦਤ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਹ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਤਦ ਕਰਮਚਲਰਰ ਵਰ ਮਦਜਰਦ ਸਨ  ।
    

------------------
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strcice.

Meeos� wich nfficeestr isd strcif ic Distrceicc Admisistrceiove  nmale罈.

 

Rub asi�ie 20 - The distrceicc idmisistrceions histr aliyed i aivncil enle is strub evivis� che  nensi 

eaidemic dub eis� chistr difficub lc ome.  veeynse histr dnse cheie cestrc cn aeevesc chistr eaidemic istr 

mub ch istr anstrstricle. Thistr wistr strciced cy che Memcee Pieliimesc Me. Misistrh Tewiei while 

iddeestrstris� i meeos� no che nfficeestr isd strcif ic Distrceicc Admisistrceiove  nmale罈.

He wistr iccnmaisied cy Deaub cy  nmmistrstrinsee Snsili Giei isd SSP Swiais Shiemi.

Me. Misistrh TewieiR Memcee Pieliimesc striid chic ic wistr dub e cn che hied wnek no ill R chic che

distrceicc idmisistrceions wistr icle cn cnscenl che  nensi eaidemic. Usdee che alis aeeaieed cy 

che distrceicc idmisistrceionsR che efnecstr mide oenm heilch streevicestr cn aenvidis� onnd cn che 

seedy hive cees strub ccestrstroub lR he striid. While che strcice �nveesmesc istr wnekis� hied cn �ec che 

isdub strceiil estrciclistrhmescstr cick ns cheie ceickR efnecstr iee ceis� mide cn ub alif che ceideestrR 

licneeestr isd eveeynse ecnsnmicilly. "We seed cn chis�e nub e lioestrcyle cn ivnid chistr 

eaidemicR" he striid.

Me. Misistrh TewieiR Memcee Pieliimesc striid chic cheee wistr i seed cn oub echee strcees�ches che

heilch streevicestr is che eub eil ieeistr no che distrceicc. He distrcub strstred is deciil che difficub loestr oiced cy

che cnsceesed nfficeestr no eich deaiecmesc isclub dis� che Heilch DeaiecmescR Pnlice 

Deaiecmesc is deilis� wich che eaidemic isd ub e�ed che nfficeestr no che deaiecmescstr cn 

oub echee strcees�ches che e罈istros� strystrcem is cheie eestraecove deaiecmescstr.

He striid chic che distrceicc idmisistrceions strhnub ld cnme ub a wich i alis cn eehicilicice che NRIstr 

whn hive �nse cick cn cheie hnmecnwsstr isd io chey wisc cn cnme cick cn che strcice ches 

efnecstr strhnub ld ce mide one cheie eecub es. He striid chic ill chestre licnub eeestr hive aliyed i aivncil

enle is che ub alifmesc no che strcice isd he hnaed chic ifee cnmis� nub c no chistr hnub e no ceistristr 

chey wnub ld eecub es cn cheie wnekR one which che strcice �nveesmesc will e罈cesd oub ll cnnaeeions

cn chem.

He iaaeiled cn ill che eestridescstr no che distrceicc istr chey hive cnnaeeiced cn cnscenl che 

eaidemic. Is che strime wiy onllnw che eub lestr istrstrub ed cy che heilch deaiecmesc one heilch ciee.

Piwis Dewis  hiiemis Pub sjic Lie�e Isdub strceiil Bnied R

Addionsil Deaub cy  nmmistrstrinsee Me. Amiejic Sis�h Gub jeilR Astrstristrcisc  nmmistrstrinsee Me. 

IsdeeailR De. HM Shiemi  ivil Sub e�ens Rnaie R isd nchee nfficeestr isd strcif no vieinub str 

deaiecmescstr weee ilstrn aeestresc ns che nccistrins

---------------------

कारारलर जजिला लोक सम्पकर  अधधिकारीR रूपनगर
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कोरोना महामारी की मुजशकल घड़ी मे जजिला प्रशासन ने अहम भूममका ननभाई: सांसद मनीष नतिवारी

कहाR राजर को परैो पर खड़ा करने के मलए पंजिाब सरकार गम्भीर

जजिला प्रबंधिकीर कम्प्लेकस मे अधधिकारररो व कमरचारररो से की बैठक

रूपनगरR 20 मई: कोरोना महामारी से बचाव मे इस मुजशकल घड़ी के दौरान जजिला प्रशासन ने अहम भूममका 
ननभाई है। हर ककसी ने अपनी ड्रूट्ी से ऊपर उठकर जजितिना हो सके इस महामारी की रोकथाम के मलए जितिन 
ककए है।  सांसद मनीष नतिवारी ने जजिला प्रबंधिकीर कम्प्लेकस मे बैठक के दौरान अधधिकारररो और कमरचारररो को
संबोधधिति करतेि हुए रह बाति कही। इस दौरान उनके साथ डडिप्ट्ी कममशनर सोनाली धगरी और एसएसपी स्वपन 
शमार भी ववशेष तिौर पर मौजिूद थे।

सांसद मनीष नतिवारी ने कहा कक सभी की मेहनति के चलतेि ही जजिला प्रशासन कोरोना महामारी पर काबू पाने मे 
सफल रहा है। जजिला प्रशासन द्वारा तैिरार की गई रोजिना के तिहति सेहति सेवाओं से लेकर जिरूरमन्दो को खाना 
मुहैरा करवाने तिक जिो रत्न ककए थेR उनमे कामराबी हामसल हुई है। उन्होने कहा कक अब संकट् की घड़ी मे से 
ननकल कर जजिंदगी को दोबारा पट्री पर लाने के मलए रोजिनाबद तिरीके से काम करने की जिरूरति है। औद्रोधगक 
प्रनतिष्ठानो को दोबारा से परैो पर खड़ा करने हेतिु जिहां राजर सरकार संजिीदगी के साथ काम कर रही है। वहीं पर 
व्रापारी मजिदरू और हर ककसी को आधथरक स्तिर से ऊपर उठाने के मलए रत्न ककए जिा रहे है। उन्होने कहा कक इस 
महामारी से बचने के मलए हमे अपनी जिीवनशैली मे पररवतिरन लाने की जिरूरति है।

सांसद मनीष नतिवारी ने कहा कक जजिले के ग्रामीण क्षेत मे सेहति सेवाओं को और मजिबूति करने की भी जिरूरति है। 
उन्होने सेहति ववभागR पुमलस ववभाग सहहति हर ववभागो से संबंधधिति अधधिकारररो से महामारी से ननपट्ने के दौरान
पेश आई समस्राओं बारे ववस्तिार से चचार की व ववभागो के अधधिकारररो को अपने-अपने ववभागो मे चल रहे 
मसस्ट्म को और भी मजिबूति करने के मलए पे्रररति ककरा। उन्होने कहा कक प्रवासी भाई जिो अपने राजरो मे वावपस 
चले गए हैR उन्हे दोबारा अपने परैो पर खड़ा करने के मलए जजिला प्रशासन द्वारा एक रोजिना तैिरार की जिाए और 
रहद वे वावपस राजर मे आना चाहतेि हैR तिो उनकी वापसी के मलए रत्न ककए जिाएं। उन्होने कहा कक प्रवासी भाइरो 
ने राजर की उन्ननति मे मुखर भूममका ननभाई है और उन्हे उम्मीद है कक इस संकट् की घड़ी मे से ननकलने के बाद 
वे दोबारा अपने कामो पर लौट् आएंगेR जजिसके मलए राजर सरकार उनका परूा सहरोग करेगी।

उन्होने समूह जजिला ननवामसरो से अपील की कक करतेि हुए कहा कक जजिस तिरह उन्होने महामारी पर काबू पाने मे 
सहरोग हदरा है। उसी तिरह सेहति ववभाग द्वारा सेहति संभाल के मलए जिारी ककए गए ननरमो का पालन करतेि रहे।

इस अवसर पर चेररमैन पंजिाब लाजिर इंडिजस्सरल डिवेलपमेट् बोडिर पवन दीवानR अनतिररकति डडिप्ट्ी कममशनर 
अमरजिीति मसहं गुजिरालR मसववल सजिरन डिॉ एचएम शमारR सहारक कममशनर इंदपाल सहहति अलग-अलग ववभागो 
के अधधिकारी व कमरचारी भी मौजिूद थे
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਰਰਪਨਗਰ

         ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਬਸਟ ਵਬਲਲ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਰਰਪਨਗਰ        ਲਈ ਦਲ ਉਉਚ ਕਕਆਜ਼ਲਟਰ ਦਟ ਵਵਟਰਲਟਟਰ ਭਭਟ

 ਰਰਪਨਗਰ 20   ਮਈ -          ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਬਸਟ ਦਟ ਮਕਖਰ ਸ਼ਸ਼ਰ ਐਸ.ਪਰ.     ਜ਼ਸਸਘ ਉਬਰਲਏ ਵਬਲਲ ਜ਼ਡਪਟਰ
     ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਰਪਨਗਰ ਮਚਡਮ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.)     ਅਤਟ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਡਲ. ਐਚ.ਐਨ.  ਸ਼ਰਮਲ ਦਰ

     ਮਲਜਰਦਗਰ ਜ਼ਵਬਚ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਰਰਪਨਗਰ          ਲਈ ਦਲ ਉਉਚ ਕਕਆਜ਼ਲਟਰ ਦਟ ਵਵਟਰਲਟਟਰ ਭਭਟ ਕਰਤਟ ਗਏ   । ਇਸ ਦਲਰਲਨ
              ਉਹਨਲਨ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਟ ਵਵਟਰਲਟਟਰ ਦਰ ਜਰਰਰਤ ਨਰ ਸ ਦਟਖਜ਼ਦਆਨ ਅਬਜ ਇਹ

                ਵਵਟਰਲਟਟਰ ਭਭਟ ਕਰਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਨ।ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਤਟ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵਬਲਲ ਉਚਟਚਟ ਤਲਰ ਤਟ ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ
                ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਸਟ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮਚਡਮ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਨਟ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਤਲਰ ਤਟ

           ਹਰ ਇਹ ਸਕਜ਼ਵਧਲ ਗਸਭਰਰ ਹਲਲਤ ਵਲਲਟ ਜਰਰਰਤਮਸਦ ਮਰਰਜਲਨ ਲਈ ਬਹਕਤ ਮਦਦਗਲਰ      ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲਵਟਗਰ ਅਤਟ ਕਈ ਕਰਮਤਰ
              ਜਲਨਲਨ ਬਚਲਉਣ ਜ਼ਵਬਚ ਸਹਲਈ ਹਲਵਟਗਰ।ਉਹਨਲਨ ਟਰਸਟ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਟਨਤਰ ਉਪਰਸਤ ਟਰਸਟ ਵਬਲਲ
          ਬਹਕਤ ਹਰ ਘਬਟ ਸਮਭ ਜ਼ਵਬਚ ਇਹ ਵਵਟਰਲਟਟਰ ਮਕਹਬਈਆ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਡਲ.       ਸ਼ਰਮਲ ਵਬਲਲ ਵਰ ਟਰਸਟ ਦਟ ਜ਼ਸਹਤ ਸਟਵਲਵਲਨ
 ਸਸਬਸਧਰ ਸਮਭ-         ਸਮਭ ਤਟ ਜ਼ਦਬਤਟ ਗਏ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਰ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਰਤਰ ਗਈ।

  ਇਸ ਮਲਕਟ ਡਲ.   ਜਗਦਰਸ਼ਜ਼ਗਬਲ ਐਸ.ਐਮ.ਓ.    ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਰਰਪਨਗਰ,  ਡਲ.     ਬਲਦਟਵ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਡਪਟਰ ਮਚਡਰਕਲ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ,  ਡਲ.     ਰਲਜਰਵ ਅਗਰਵਲਲ ਮਚਡਰਕਲ ਸਪਚਸ਼ਜ਼ਲਸਟ,  ਡਲ.   ਆਰਤਰ ਐਨਸਥਰਸਰਆ,  ਡਲ.   ਜਸ਼ਨਮਰਤ ਕਲਰ,  ਸ਼ਸ਼ਰ

  ਯਸ਼ਪਲਲ ਫਲਰਮਟਸਰ ਅਫਸਰ,   ਸਕਖਜਰਤ ਕਸਬਲਜ ਬਰ.ਸਰ.ਸਰ.,        ਅਮਰਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਸਕਪਰਡਸਟ ਅਤਟ ਅਜਚ ਕਕਮਲਰ ਮਲਜਰਦ ਸਨ।   
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ਦਪਤਯ ਵਧ਼ਕ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ। 
 

ਨਸ਼ਿਤ ਟ਼ਕਕਯਨ,ੰਤਰਤ ਆਸਯ ਅਤਿ ਕੁਵਡ-19 ਸਦਇਤ ਦ਼ ਰਨ ਭਾਂ ਅਤਿ ਫੱਿਿ ਰਈ ਸਨ ਜਯਾਯ਼ 
 

ਕ਼ਯਤਯ ਸਫ, 20 ਭਈ  (    ) 

            ਸਤ ਵਬਗ  ਵੱਰੁ ਰਤ ਦਸ਼ ਨਯਦਿਸ਼ ਅਧ਼ਨ ਵਰ ਯਜਨ ਯਾਨਗਯ ਿ.ਨ ਸ਼ਯਭ ਅਤਿ 
਼ਨ਼ਅਯ ਭੀਡ਼ਕਰ ਅਪਯ ਡ.ਯਭ ਰਕਸ਼ ਯੁਆ ਦ਼ ਅਗਵਈ ਸਿਠ ਕੁਵਡ- 19 ਅਧ਼ਨ ਰਤ ਸਦਇਤ 
ਭਤਫਕ ਟ਼ਕਕਯਨ ੀਸ਼ਨ ਰਗ ਗ। ਇ ੰਫਧ਼ ਵਧਿਯਿ ਜਣਕਯ਼ ਦੰਦਆ ਡ.ਯਭ ਰਕਸ਼ ਨੇ ਕਸ ਕ 
ਸਤ ਵਬਗ ਭਾਂ ਅਤਿ ਫੱਿਿ ਦ਼ ਸਤ ੰਬਰ ਦ ਾਯ ਿਆਰ ਯੱਿ ਯਸ਼ ਸੀ ।ਇ ਅਧ਼ਨ ਭਸ਼ਨੇ ਦਿ ਸਯ 
ਫੱ ਧਵਯ ਭਨ ਜਣ ਵਰਿ ਭਭਤ ਦਵ ਅਧ਼ਨ ਫੱਿਆ ਅਤਿ ਗਯਬਵਤ਼ ਭਵਾਂ ਦ ਟ਼ਕਕਯਨ   ਫਨ ਕਿ 
ਯਕਵਟ ਤੋਂ ਕ਼ਤ ਜ ਯਸ ਸੀ।ਭਭਤ ਦਵ ਤਿ ਸੰ ਿਣ ਵਰਿ ਰਬਤਯ਼ਆ ਨਾੰ  ੁਸ਼ਰ ਡਟੈਂੰਗ ਦ਼ ਰਨ 
ਕਯਨ ਰਈ ਰਿਯਤ ਕ਼ਤ ਜ ਯਸ ਸੀ। ਸਤ ਕਭਿ ਫੱਿਆ ਅਤਿ ਭਾਂਵ ਦ਼ ਸਤ ੰਫਧ਼ ਾਯ਼ ਇਸਤਆਤ 
ਵਯਤਦਿ ਸੁ ਰਬਤਯ਼ਆ ਦ ਟ਼ਕਕਯਨ ਕਯ ਯਸਿ ਸਨ ਅਤਿ ਸਤ ਵਬਗ ਵੱਰੁ ਰਤ ਸਦਇਤ ਜਿਂਵਿ ਕ 
ਭਾੰ ਸ ਨਾੰ  ਭਕ ਨਰ ਢੱਕ ਕਿ ਯੱਿਣ ,ਫਯ ਫਯ ਸੱਥ ਧੂਣ ਰਈ 6 ਟੀ ਦ਼ ਵੱਧ਼ ਨਾੰ  ਅਨਉਣ ਆਦ ਫਯਿ ੰਿਿ 
ਵੱਿ ਦੱਆ ਜਾਂਦ ਸੀ। 
             ਡ. ਯੁਆ ਨੇ ਕਸ ਕ ਫੱਿਆ ਦ਼ ਸਤ ੰਬਰ ਰਈ ਫੱਿਆ ਦ ਟ਼ਕਕਯਨ ਜਯਾਯ ਕਯਵਇਆ 
ਜਵਿ, ਗਯਬਵਤ਼ ਭਵਾਂ ਅਤਿ ਫੱਿਆ ਨਾੰ  ੰਤਰਤ ਬੁਜਨ ਦੱਤ ਜਵਿ ਤਾਂ ਜੁ ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਵੱਿ ਯੁਗ ਨਰ ਰੜਨ ਦ਼ 
ਸ਼ਕਤ਼ ਵੱਿ ਵਧ ਸੁ ਕਿ। ਨਸ਼ਿਤ ਟ਼ਕਕਯਨ ,ੰਤਰਤ ਆਸਯ ਅਤਿ ਕੁਵਡ -19 ਦ਼ ਸਦਇਤ ਦ਼ ਰਨ 
ਕਯਨ ਨਰ  ਭਾਂ ਅਤਿ ਫੱਿ ਦੁਨੂ ਕਯੁਨਵਇਯ ਦਿ ਿਤਯਿ ਤੋਂ ਫੱਿ ਕਦਿ ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ਦਪਤਯ ਵਧ਼ਕ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ। 
 

         ਸਯਿਕ ਨਾੰ  ਭਕ ਉਣ ਿਯਾਯ਼: ਡ: ਸ਼ਵ ਕਭਯ 
 

ਨਾਯਯ ਫਿਦ਼ , 20 ਭਈ  (    ) 

  ਿੰਦਗ਼ 'ਿ ਆਣਿ ਿਯਾਯ਼ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦਿ ਨਰ ਕੁਵਡ-19 ਵਇਯ ਤੁ ਫਿਅ ਕਯਨ ਸੱਤ ੰਜਫ ਯਕਯ ਵਰੁ 
਼ਡੀਭਕ ਡ਼ਿ ਕਟ 1897 ਤਸਤ ਿਯਾਯ਼ ਸਦਇਤਾਂ ਿਯ਼ ਕ਼ਤ਼ਆਿਂ ਗਈਆਿਂ ਸਨ , ਜਨਹ ਾਂ ਫੰਧ਼ ਜਣਕਯ਼ 
ਦੰਦਿ ਸੁ ਡ: ਸ਼ਵ ਕਭਯ ਼ਨ਼ਅਯ ਭੀਡ਼ਕਰ ਅਪਯ ਨੇ ਕਸ ਕ ਕੁਯੁਨ ਵਇਯ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਾਜਿ ਵੱਿ ਪੀਰਦ ਸੀ 
ਅਤਿ ਇ ਤੋਂ ਫਿਅ ਦ ਇੱਕ ਸ਼ ਤਯ਼ਕ ਸੀ ਆ ਵੱਿ ਦਾਯ਼ ਅਤਿ ਸੱਥਾਂ ਦ਼ ਫ਼ ਪਈ । ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਆਭ 
ਰੁਕਾਂ ਵੱਿ ਜਣਕਯ਼ ਦ਼ ਅਣਸੋਂਦ ਕਯਨ ਇਸ ਵਇਯ ਫਸਤ ਤਿਿ਼ ਨਰ ਪੀਰਣ ਦ ਿਤਯ ਼ ਜ ਕਯਨ 
ਯਕਯ ਵਰੁ ਕਯਪਊ ਵਯਗ ਿਤ ਪੀਰ ਰੀਣ ਆ। ਸਣ ਆ ਰੁਕਾਂ ਦ਼ਆਿਂ ਸਾਰਤਾਂ ਨਾੰ  ਦਿਿਦਿ ਸੁ ਆਣਿ 
ਿਯਾਯ਼ ਕੰਭ ਕਯਨ ਅਤਿ ਿਯਾਯ਼ ਭਨ ਦ਼ ਰਤ਼ ਰਈ ਸਾਰਤ ਰਦਨ ਕਯਨ ਦ ਪੀਰ ਰਆ ਜ ਯਸ ਸੀ । 
ਆਭ ਰੁਕਾਂ ਨਾੰ  ਇਸ ਭਝ ਰੀਣ ਿਸ਼ਦ ਸੀ ਕ ਦੱਤ਼ ਗਈ ਸਾਰਤ ਕਝ ਨਮਭਾਂ ਅਧ਼ਨ ਸ਼ ਿਯ਼ ਯਸ ਕਦ਼ ਸੀ 
। ਜਿਕਯ ਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਰਣ ਨ ਕ਼ਤ਼ ਗਈ ਤਾਂ ਇ ਦ ੱਟ ਘਤਕ ਸੁ ਕਦ ਸੀ । ਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਦੱਆ 
ਕ ਕੁਵਡ 19 ਤੁ ਫਿਅ ਅਤਿ ਯੁਕਥਭ ਦਿ ਰਈ ਘਯ ਤੁ ਫਸਯ ਨਕਰਣ ਭੇਂ , ਆਣਿ ਕੰਭ ਕਯਦਿ ਸੁ , ਦਪਤਯ 
ਵੱਿ ਅਤਿ ਸਯ ਉਸ ਿਗਹਾਂ ਜੱਥਿ ਇੱਕ ਵਅਕਤ਼ ਆਉਂਦ ਸੀ ਭਕ ਉਣ ਿਯਾਯ਼ ਸੀ । ਭਕ ਟਰਰ ਰਿਅਯ ਜਾਂ 
ਾਤ਼ ਕੱੜਿ ਦ ਸੁ ਕਦ ਸੀ । ਜਿਕਯ ਇਸ ਦੁਨ  ਉਰਫਧ ਨਸੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਯਭਰ , ਯਨ, ਿੰ ਨ਼ ਦ਼ ਦਸਯ਼ ਤ਼ਸਯ਼ 
ਤਸ ਨਰ ਵ਼ ਆਣ ਭਾੰ ਸ ਢੱਕਆ ਜ ਕਦ ਸੀ । ਜ ਨਾੰ  ਫਣ ਜਾਂ ਡਟਯਜੈਂਟ ਨਰ ਧੁ ਕਿ ਦਫਯ ਵਯਤਿਂ ਵੱਿ 
ਰਆਦ ਜ ਕਦ ਸੀ । ਕਿ ਵ਼ ਾਯਤ ਵੱਿ ਆਣ ਭਾੰ ਸ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਫਨਹ ਾਂ ਘਯ ਤੁ ਫਸਯ ਨਕਰਣ ਜ ਮੁਗ 
ਅਯਧ ਭੰਨਆ ਜਵਿਗ । ਇ ਾਯਤ ਵੱਿ 200 ਯ ਜਯਭਨ, ਇਕਤਾਂਵ ਦ਼ ਉਰੰਘਣ ਕਯਨ ਵਰਿ ਨਾੰ  500 

ਯ ਅਤਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤਿ ਥੱ ਕਣ ਤਿ 100 ਯ ਜਯਭਨ ਕ਼ਤ ਜ ਕਦ ਸੀ ।       ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਸ ਕ ਕੁਯੁਨ 
ਵਯੱ ਧ ਇ ਜੰਗ ਵੱਿ ਬ ਦ਼ ਬਗ਼ਦਯ਼ ਦ਼ ਿਯਾਯਤ ਸੀ । ਜ ਵਅਕਤ਼ ਨਾੰ  ਵ਼ ਤਿਿ ਫਿਯ, ੱ ਕ਼ ਿਾਂਸ਼਼, ਿਕਭ 
ਆਦ ਸੀ ਉ ਨਾੰ  ਿਸ਼ਦ ਸੀ ਕ ਉਸ ਘਯ ਵੱਿ ਯਸਿ , ਘਯ ਵੱਿ ਵ਼ ਆਣਿ ਯਵਯ ਨਰ ਦਾਯ਼ ਫਣ ਕਿ ਯੱਿਿ ਅਤਿ 
ਭ  ਕਿ ਯੱਿਿ । ਗਯਭ ਣ਼ ਦ਼ ਵਯਤੁ ਕਯਿ । ਜ ਵਅਕਤ਼ ਨਾੰ  ਸਤ ਵਬਗ ਵਰੁ ਘਯ ਵੱਿ ਨਿਯਫੰਦ ਕ਼ਤ 
ਗਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੱਤਿ ਗ ਭੇਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵ਼ ਾਯਤ ਵੱਿ ਘਯ ਤੁ ਫਸਯ ਨ ਨਕਰਿ । ਇੱਕ ਗੱਰ ਫਰਕਰ ੱਸ਼ਟ 
ਸੀ ਕ ਕੁਯੁਨ ਤੁ ਛਟਕਯ ਤਦ ਸ਼ ਭਰ ਕਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਯ ਵਅਕਤ਼ ਯਕਯ ਦ਼ਆਿਂ ਸਦਇਤਾਂ ਦ਼ ਰਣ 
ਕਯਿਗ । ਕਿ ਡਯ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾੰ  ਦਿਉਣ ਰਈ ਕ਼ਤ਼ ਗਈ ਸਦਇਤਾਂ ਦ਼ ਰਣ ਨਰ ਤੀਂ ਕੁਯੁਨ ਤੋਂ ਛਟਕਯ 
ਨਸੀਂ  ਕਦਿ। ਇ ਭੂਕਿ ਤਿ ਡ: ਭਯਨਜ਼ਤ ਕੂਯ ਭੀਡ਼ਕਰ ਅਪਯ , ਡ: ਅਭਨਦ਼ ੰਘ ਭੀਡ਼ਕਰ ਅਪਯ , 

ਨਛੱਤਯ ਕੂਯ ਰ.ਿ.ਵ਼ ਆਦ ਸਿਯ ਨ। 
 

 



ਦਪਤਯ ਵਧ਼ਕ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ। 

਼-ਡੀਕ ਈ-ੰਜ਼ਵਨ਼ .਼.ਡ਼ ਰਣਰ਼ ਯਾਂਸ਼ ਘਯ ਫੀਠੇ ਸ਼ ਡਕਟਯ਼ ਰਸ ਰਵੁ: ਡ: ਸ਼ਵ ਕਭਯ 

ਨਾਯਯ ਫਿਦ਼, 20 ਭਈ  (   ) 

                ੰਜਫ ਯਕਯ ਨੇ ਕੁਵਡ-19 ਭਸਭਯ਼ ਦਿ ਭੱਦਿਨਿਯ ਾਫਿ ਦਿ ਰੁਕਾਂ ਰਈ ਨਯਵਘਨ ਸਤ ਿਵਵਾਂ ਨਾੰ  ਮਕ਼ਨ਼ 
ਫਨਉਣ ਰਈ ਰੁਕ ਸੱਤ ਉਯਰ ਕ਼ਤ ਸੀ । ਼-ਡੀਕ ਭੁਸਰ਼ ਵਰੁ ਵਕਤ ਕ਼ਕਰਤ ਟੀਰ਼ਭੀਡ਼ਸ਼ਨਰ ਸ਼ਡਊਸ਼ਨ , ਈ-
ੰਜ਼ਵਨ਼-ਆਨਰਈਨ .਼.ਡ  ਼(ਡਕਟਯ ਤੁ ਭਯ਼ਿ ਤੱਕ) ਦ਼ ਸ਼ਯਾਆਤ ਕ਼ਤ਼ ਗਈ ਸੀ । 

            ਇ ਫਯਿ ਸੁਯ ਜਣਕਯ਼ ਦੰਦਆਿਂ ਼.ਿ.਼ ਨਾਯਯ ਫਿਦ਼ ਵਿਿ ਤੀਨਤ ਡ: ਸ਼ਵ ਕਭਯ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਇਸ 
ਉਯਰ ੇਂਡਾ ਿਿਤਯਾਂ ਦਿ ਆਭ ਰੁਕਾਂ ਰਈ ਵਿਸ਼ ਸਤ ਿਵਵਾਂ ਸੰ ਿਉਣ ਰਈ ਰੁਕਾਂ ਨਾੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਰਈਨ .਼.ਡ਼ 
ਦ਼ਆਿਂ ਿਵਵਾਂ ਰੀਣ ਰਈ ਜਣਕਯ਼ ਦੱਤ਼ ਜ ਯਸ਼ ਸੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਇਸ ਰੁਕਾਂ ਨਾੰ  ਵ਼ਡ਼ ਕਨਪਯੰਗ ਯਾਂਸ਼ ਭਸਯ 
ਡਕਟਯਾਂ ਦਿ ਨੈਟਵਯਕ ਨਰ ਜੜਨ ਅਤਿ ਘਯ ਫੀਠੇ ਸ਼ ਸਤ ਫੰਧ਼ ਆਭ ਭੱਆਵਾਂ ਰਈ ਡਕਟਯ਼ ਇਰਜ ਅਤਿ ਰਸ 
ਰੀਣ ਰਈ ਰਿਟਪਯਭ ਰਦਨ ਕਯਦ ਸੀ । 

           ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਸਤ ਅਤਿ ਤੰਦਯਤ਼ ਕੇਂਦਯਾਂ ਵੱਿ ਟੀਰ਼ਭੀਡ਼ਨ ਿਵਵਾਂ ਤੋਂ ਇਰਵ ਰਸ਼ਨਕ ਧਯਾਂ ਅਤਿ ਰੁਕ 
ਸ਼ਕਇਤਾਂ ਵਬਗ ਦਿ ਯਗਯਭ ਸਮੁਗ ਨਰ ਸਤ ਅਤਿ ਯਵਯ ਬਰਈ ਵਬਗ ਨੇ ਇ ਪ੍ੁਹਗਯਭ ਨਾੰ  ਾਫਿ ਬਯ ਵੱਿ 
ਰਗਾ ਕ਼ਤ ਸੀ । ਇ ਦਆਯ ਡਕਟਯ਼ ਿਵਵਾਂ ਦ਼ ਗਣਵੱਤ ਨਾੰ  ਵਧਉਣ ਤੁ ਇਰਵ ਇ ਿਵ ਫਨਆਦ਼ ਢਾਂਿਿ ਦ਼ ਘਟ 
ਅਤਿ ਭਨੱ ਿ਼ ਯੁਤਾਂ ਦ਼ ਘਟ ਨਰ ਫੰਧਤ ਭੱ ਦਆਿਂ ਨਾੰ  ਕਝ ਸੱਦ ਤੱਕ ਸੱਰ ਕਯਨ ਵੱਿ ਸਈ ਸੁਵਿਗ਼ । ਈ-ੰਜ਼ਵਨ਼ ਦ 
ਉਦਿਸ਼ ਸ਼ਸਯ਼ ਤਿ ੇਂਡਾ ਅਤਿ ਅਭ਼ਯ ਫਨਭ ਗਯ਼ਫਾਂ ਵਿਕਯ ਭੂਜਾਦ ਡਜ਼ਟਰ ਵੰਡ ਨਾੰ  ਾਯ ਕਯਦਆਿਂ ਸਤ ਿਵਵਾਂ ਨਾੰ  
ਫਯਫਯ ਫਨਉਣ ਸੀ । ਉਨੇ ਅੱਗਿ ਈ-ੰਜ਼ਵਨ਼ .਼.ਡ਼ ਦ਼ਆਿਂ ਰਭੱ ਿ ਵਿਸ਼ਤਵਾਂ ਉੱਤਿ ਿਨਣ ਇਆ । ਜ ਵੱਿ 
ਭਯ਼ਿਾਂ ਦ਼ ਯਜਟਿਸ੍ਰ੍ਨ , ਟੁਕਨ ਜਨਯਿਸ਼ਨ , ਕਤਯ ਰਫੰਧਨ , ਫੰਧਤ ਡਕਟਯ ਨਰ ਆਡ਼ ਵ਼ਡ਼ ਭਵਯ , ਈ-
ਰਕਰਸ਼ਨ, ਭ.ਭ./ਈਭਿਰ ਨ ਟ਼ਪਕਿਸ਼ਨ ਅਤਿ ਯਜ ਦਿ ਡਕਟਯਾਂ ਦਆਯ ਿਵਵਾਂ (ਸਤ ਅਤਿ ਯਵਯ ਬਰਈ 
ਵਬਗ ਤੁ) ਾਯ਼ ਤਯਹਾਂ ਭਫ਼ਤ ਸਨ । 

                ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ੰਜਫ ਵੱਿ ਡਕਟਯ ਛਰਿ ਇੱਕ ਦਸਕਿ ਤੋਂ ਈ-ੰਜ਼ਵਨ਼ (ਡਕਟਯ ਤੁ ਭਯ਼ਿ) ਰਿਟਪਯਭ 
ਨਾੰ  ਅਨਉਣ ਵੱਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਫਸਤ ਭਾਂ ਨਸੀਂ ਰੱਗਿਗ । ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਤਰਫੰਦ਼ ਦੂਯਨ ਗੀਯ-ਭਯਜੈਂ਼ ਭਭਰਆਿਂ ਵੱਿ 
ਡਕਟਯਾਂ ਤੱਕ ਸੰ ਿ ਨ ਕਯਨ ਕਯਨ ਨਗਯਕਾਂ ਵੱਿ ਕਝ ਸੱਦ ਤੱਕ ਫਿਿੀਨ਼ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿ ਕਸ ਕ ਇਸ ਤਕਨ਼ਕ 
ਭਜ ਦਿ ਯਿ ਵਯਗਾਂ ਨਾੰ  ਕਯਪਊ ਅਤਿ ਕੁਵਡ- 19 ਭਸਾਂਭਯ਼ ਦਯਭਆਨ ਭਆਯ਼ ਡਕਟਯ਼ ਰਸ ਅਤਿ ਇਰਿ ਦ਼ 
ਭਸੱਈਆ ਕਯਵਉਣ ਵੱਿ ਸਇਤ ਕਯਿਗ਼ । ਇਸ ਵਿਸ਼ਤ ਕੁਵ ੰਜਫ ਰ਼ਕਿਸ਼ਨ ਵੱਿ ਵ਼ ਉਰਫਧ ਸੀ । ਭਯ਼ਿ ਼-
ਡੀਕ ਦ਼ ਈਟ ਤਿ ਜ ਕਿ ਆਣ਼ ਯਜਟਯਿਸ਼ਨ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਆਨ ਰਈਨ ਡਕਟਯ ਨਰ ੰਯਕ ਕਯ ਕਦ ਸੀ । ਭਫ਼ਤ 
ਭੀਡ਼ਕਰ ਰਸ ਰਦਨ ਕਯਨ ਰਈ ਸ਼ਯਾ ਵੱਿ ਯਜ ਸਤ ਵਬਗ ਦਿ ਡਕਟਯਾਂ ਦ਼ ਇੱਕ ਟ਼ਭ ੁਭਵਯ ਤੁ ਸ਼ਨਿਯਵਯ 
ਤੱਕ ਵਿਯਿ 10 ਵਿਿ ਤੁ 01 ਵਿਿ ਦਸਯ ਤੱਕ ਉਰਫਧ ਸੀ । 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਵਧ਼ਕ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ। 
 

ਯਵ਼ ਭਜਦਾਯ ਆਣਿ ਾਫਿ ਵੱਿ ਜਣ ਰਈ ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਨਾੰ  ਆਨਰਈਨ ਫਿਨਤ਼ ਕਯ ਕਦਿ 
ਫੱਾਂ ਨਾੰ  ਸਯ਼ ਝੰਡ਼ ਦਿਕਿ 182 ਰਵ਼ਆਿਂ ਨਾੰ  ਭੁਸਰ਼ ਰਈ ਕ਼ਤ ਯਵਨ, ਭੁਸਰ਼ ਤੋਂ ਕਟਸਯ (ਮਾ.਼.) ਰਈ ਟਯਿਨ ਯਸੀਂ ਕ਼ਤ ਗਆ 

ਯਵਨ 
 

ਰ਼ ਅਨੰਦਯ  ਸਫ, 20 ਭਈ 

             ਭੱ ਿ ਭੰਤਯ਼ ਕੀਟਨ ਅਭਯੰਦਯ ੰਘ ਦ਼ ਅਗਵਈ ਵਰ਼ ੰਜਫ ਯਕਯ ਵੱਰੋਂ ਰਵ਼ਆਿਂ ਨਾੰ  ਉਨਾਂ ਦ਼ ਇੱਛ 
ਅਨਯ ਉਨਾਂ ਦਿ ਜੱਦ਼ ਾਫਆਿਂ ਵੱਿ ਭਫ਼ਤ ਬਿਜਣ ਰਈ ਕ਼ਤਿ ਜ ਯਸਿ ਅਣਥੱਕ ਮਤਨ ਜਯ਼ ਸਨ। ਜ ਤਸਤ ਰ਼ ਅਨੰਦਯ 
ਸਫ ਤੋਂ ਉ ਭੰਡਰ ਭੀਜਟਯਿਟ ਭੀਡਭ ਕਨਾ ਗਯਗ ਦ਼ ਅਗਵਈ ਵਿ ਤਸ਼ਰਦਯ ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ ਸ਼੍ਰ਼ ਯਭ 
ਕਸ਼੍ਨ ਵੱਰੋਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਫੱਾਂ ਨਾੰ  ਸਯ਼ ਝੰਡ਼ ਦਿਕਿ  182 ਰਵ਼ਆਿਂ ਨਾੰ  ਭੁਸਰ਼ ਰਈ ਯਵਨ ਕ਼ਤ ਗਆ। ਜੱਥਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਭੁਸਰ਼ 
ਯਿਰਵਿ ਟਿਸ਼੍ਨ ਤੋਂ ਅੱਗਿ ਟਯਿਨ ਯਸੀਂ ਕਟਸਯ ਰਈ ਬਿਜਆ ਜਵਿਗ।  

            ਉ ਭੰਡਰ ਭੀਜਟਯਿਟ ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ ਭੀਡਭ ਕਨਾੰ  ਗਯਗ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਇ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਵ਼ ਫ਼ਤਿ ਦਨ 
ਦੂਯਨ 391 ਰਵ਼ਆਿਂ ਨਾੰ  ਫੱਾਂ ਯਸੀਂ ਭੁਸਰ਼ ਅਤਿ ਟਆਰ ਬਿਜਣ ਉਯੰਤ ਉਥੋਂ ਦਿ ਯਿਰਵਿ ਟਿਸ਼੍ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਯਯ਼ਆ, ਿੰਯਨ 
ਅਤਿ ਫਿਗਾਯ (ਮਾ.਼.) ਰਈ ਬਿਜਆ ਗਆ ਼। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਿੁ ਯਵ਼ ਭਜਦਾਯ ਆਣਿ ਾਫਿ ਵੱਿ ਜਣ ਿਸੰ ਦਿ 
ਸਨ ਤਾਂ ਇ ਦਿ ਰਈ ਉਸ ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਨਾੰ  ਆਨਰਇਨ ਫਿਨਤ਼ ਕਯ ਕਦਿ ਸਨ।  

         ਇ ਭੂਕਿ ਗਯਗ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਤੀਅ ਰਕਯਆ ਤਸਤ ਯਜਟਯਿਸ਼ਨ ਉਯੰਤ ਭੀਡ਼ਕਰ ਕਯ਼ਨੰਗ ਭਕੰਭਰ ਸੁਣ 'ਤਿ 
ਰਵ਼ਆਿਂ ਨਾੰ  ਵਸ਼ਿਸ਼  ਫੱਾਂ ਯਸੀਂ ਸਰਾਂ ਸਫਜਦ ਅਜ਼ਤ ੰਘ ਨਗਯ ਭੁਸਰ  ਼ ਵੱਿ ਬਿਜਆ ਗਆ। ਜੱਥਿ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਅੱਗਿ 
ਟਯਿਨ ਯਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦਿ ਾਫਿ ਵੱਿ ਬਿਜਆ ਗਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਕਿ ਵ਼ ਮਤਯ਼ ਨਾੰ  ਕਿ ਕਭ ਦ਼ ਦੱਕਤ ਨਸੀਂ ਆਉਣ 
ਦੱਤ਼ ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਯਵ਼ਆਿਂ ਨਾੰ  ਸ਼ਭ ਦ ਿਣ ਵ਼ ਦੱਤ ਗਆ ਅਤਿ ਵਿਯਿ ਦ ਿਣ ਿਵਉਣ ਉਯੰਤ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਰ਼ ਅਨੰਦਯ ਸਫ ਤੋਂ ਫੱਾਂ ਯਸੀਂ ਯਵਨ ਕ਼ਤ ਗਆਿਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਯਵ਼ਆਿਂ ਨਾੰ  ਸ਼ਭ ਨਾੰ  ਫਰਕਿ ਯ਼ 
ਰੁੜੀਂਦ਼ ਕਯਵਈ ਕਯ ਰਈ ਜਾਂਦ਼ ਸੀ। ਇ ਉਯੰਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਸ਼ਭ ਨਾੰ  ਿਣ ਭਸੱਈਆਿਂ ਕਯਵਇਆ ਜਾਂਦ ਸੀ ਅਤਿ ਵਿਯਿ 
ਯਵਨ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਵ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਵਿਯ ਦ ਿਣ ਭਸੱਈਆਿਂ ਕਯਵਇਆ ਜਾਂਦ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਕੁਯੁਨ ਤੋਂ ਫਿਅ 
ਫੰਧ਼  ਭਜਕ ਦਾਯ਼ ਭਿਤ ਸਤ ਵਬਗ ਵੱਰੋਂ ਜਯ਼ ਸਦਇਤਾਂ ਦ਼ ਰਣ ਮਕ਼ਨ਼ ਫਣਈ ਗਈ ਸੀ ਇ ਭੂਕਿ ਮਤਯ਼ਆਿਂ 
ਨੇ ਕਸ ਕ ੰਜਫ ਯਕਯ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਿ ਵ਼ ਰਈ ਜੁ ਉਯਰ ਕ਼ਤ ਸੀ , ਉਸ ਉ ਰਈ ੰਜਫ ਯਕਯ ਦਿ ਧੰਨਵਦ਼ 
ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਜਿਕਯ ਰਸ਼ਨ ਇਨਹ ਾਂ ਦਨਾਂ ਦੂਯਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ ਾਂਬ-ੰਬਰ ਨ ਕਯਦ ਅਤਿ ਅੱਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ ਵ਼ ਦ 
ਰਫੰਧ ਨ ਕਯਦ ਤਾਂ ਤ ਨਸੀਂ ਸੁਯ ਕੰਨ ਭਾਂ ਆਣਿ ਯਵਯਾਂ ਤੋਂ ਦਾਯ ਯਸਣ ੀਣ ਼।   

         ਇ ਭੂਕਿ ਡ਼..਼. . ਦਵੰਦਯ ੰਘ,ਉ ਭੰਡਰ ਇੰਜਨ਼ਅਯ ਸ਼੍ਰ਼ ਵਵਿਕ ਦਯਿਜ, ਯਡੈਂਟ . ਅਭਯ਼ਕ ੰਘ, . 
ਜਤੰਦਯ ੰਘ, . ਗਯਰ਼ਤ ੰਘ, ਸ਼੍ਰ਼ ਯਕਿਸ਼੍ ਕਰ, . ਸਯਭਨਜ਼ਤ ੰਘ, . ਗਯੰਦਯ ੰਘ, ਸਯਜੰਦਯ ੰਘ, ਸ਼੍ਰ਼ 
ਨਯਿਸ਼੍ ਕਭਯ ਸਿਯ ਨ। 
 


