
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 

 

ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਦਦਰਲਨ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਹ ਦਰ ਖਲਸ ਸਸਭਲਲ

 

 ਰਰਪਨਗਰ 07  ਮਈ -     ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਡਲ.ਐਚ.    ਐਨ ਸ਼ਰਮਲਹ ਨਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਮਹਲਹਮਲਰਰ
           ਦਦਰਲਨ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਹ ਦਰ ਖਲਸ ਸਸਭਲਲ ਬਲਰਨ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਦਨ ਹਲਏ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 60    ਸਲਲ ਜਲਹ ਇਸਤਤ ਵਦਧ
           ਉਮਰ ਦਨ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਹ ਜ਼ਵਦਚ ਘਦਟ ਰਲਗ ਪਪਤਰਰਲਧਕ ਸਮਰਦਥਲ ਅਤਨ ਸਰਰਜ਼ਰਕ ਭਸਡਲਰ ,   ਪਜ਼ਹਲਲਹ ਤਤ ਗਪਸਤ

     ਜ਼ਬਮਲਰਰਆ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ ਸਲਹ ਦਰ ਜ਼ਬਮਲਰਰ,    ਜ਼ਦਲ ਦਰਆਹ ਗਸਭਰਰ ਜ਼ਬਮਲਰਰਆ,ਗਜ਼ਰਦਨ
,ਜ਼ਜਗਰ,ਸ਼ਰਗਰ,        ਹਲਈਪਰਟਟਨਸ਼ਨ ਅਤਨ ਕਕਸਰ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਬਮਲਰਰਆਹ ਦਨ ਕਲਰਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਸਸਕਮਣ ਦਲ

    ਖਤਰਲ ਵਦਧ ਜਲਹਦਲ ਹਟ    ।ਇਸ ਲਈ ਕਲਜ਼ਵਡ 19        ਦਰ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਹ ਅਤਨ ਉਹਨਲਹ ਦਰ ਸਲਹਭ-
                ਸਸਭਲਲ ਕਰਨ ਵਲਲਨ ਲਲਕਲਹ ਲਈ ਰਲਕਥਲਮ ਦਨ ਕਜ਼ ਦਝ ਖਲਸ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਹ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਰ ਜਰਰਰਰ ਹਟ ।

ਡਲ.                  ਸ਼ਰਮਲਹ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਰਨ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗ ਲਈ ਸਲਲਹ ਹਟ ਜ਼ਕ ਘਰ ਦਨ ਅਸਦਰ ਹਰ ਰਜ਼ਹ ਕਨ ਹਲਕਰ ਕਸਰਤ
              ਜਲਹ ਯਲਗਲ ਆਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਨ ਹਨ ਅਤਨ ਡਲਕਟਰਰ ਸਲਲਹ ਅਨਜ਼ਸਲਰ ਪਜ਼ਹਲਲਹ ਤਤ ਲਈਆ ਜਲ ਰਹਰਆ

    ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਦਵਲਈਆਹ ਖਲਹਦਨ ਰਜ਼ਹਣ           । ਆਪਣਨ ਘਰ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਕਸਨ ਮਜ਼ਹਮਲਨ ਦਨ ਆਉਣ ਤਤ ਪਰਹਨਜ਼ ਕਰਨ
           ਅਤਨ ਘਰ ਜ਼ਵਦਚ ਬਣਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਲਜਲ ਤਨ ਗਰਮ ਖਲਣਲ ਹਰ ਖਲਧਲ ਜਲਵਨ,ਸਮਵ-     ਸਮਵ ਤਨ ਪਲਣਰ ਪਰ ਕਨ
        ਪਲਣਰ ਦਰ ਕਮਰ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਟ     । ਆਪਣਨ ਹਦਥਲਹ ਨਰ ਸ ਵਲਰ-      ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਤਨ ਪਲਣਰ ਨਲਲ ਘਦਟਲ-
 ਘਦਟ 40    ਸਟਜ਼ਕਸਡ ਤਦਕ ਧਲਵਲ              ।ਜਨਕਰ ਹਦਥ ਸਲਫ਼ ਜ਼ਦਖਲਈ ਦਨ ਰਹਨ ਹਲਣ ਤਲਹ ਜ਼ਫਰ ਵਰ ਹਦਥਲਹ ਨਰ ਧਲਵਲ ਜਲਹ

           ਸਟਨਰਟਲਈਜ਼ ਕਰਲ ।ਉਨਲਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਆਦਲ ਛਰਹਰਆਹ ਜਲਣ ਵਲਲਰਆ ਵਸਤਰਆਹ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ
ਐਨਕ,ਡਕਚਰ,   ਦਵਲਈ ਵਲਲਨ ਡਦਬਨ,          ਭਲਹਜ਼ਡਆ ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਵਰਤਤ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲ ਅਤਨ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ

    ਢਸਗ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਰਲ       ।ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਨ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗ ਜਲਹ ਕਨਅਰਟਨਕਰ ਨਰ ਸ ਖਸਘ/      ਜ਼ਛਦਕਲਹ ਆ ਰਹਰਆ ਹਨ ਤਲਹ ਰਜ਼ਮਲਲ
       ਨਲਲ ਜ਼ਚਹਰਨ ਨਰ ਸ ਢਦਜ਼ਕਆ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਮਰਸਹ ,        ਨਦਕ ਅਤਨ ਅਦਖਲਹ ਨਰ ਸ ਹਦਥਲਹ ਨਲਲ ਨਲ ਛਰਹਲ    । ਖਜ਼ਜ਼ਦਲਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਨਲ

           ਥਜ਼ਦਜ਼ਕਆ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਜ਼ਕਸਨ ਐਮਰਜਕਸਰ ਹਲਲਲਤ ਦਨ ਲਈ ਆਪਣਨ ਕਲਲ ਸਰਕਲਰਰ ਹਟਲਪਲਲਈਨ/ਜ਼ਰਸ਼ਤਨਦਲਰਲਹ
    ਦਨ ਨਸਬਰ ਜਰਰਰ ਰਦਖਣ             । ਉਨਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆਪਣਰ ਜ਼ਸਹਤ ਦਰ ਖਜ਼ਦ ਜਲਹਚ ਕਰਦਨ ਰਹਲ ।ਜਨਕਰ ਬਜ਼ਖਲਰ,ਖਲਹਸਰ
               ਤਨ ਸਲਹ ਲਟਣ ਜ਼ਵਦਚ ਤਕਲਰਫ ਵਰਗਨ ਲਦਛਣ ਹਨ ਤਲਹ ਆਪਣਰ ਨਜਦਰਕਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਲ
 ਜਲਹ 104     ਨਸਬਰ ਤਨ ਡਲਇਲ ਕਰਤਲ ਜਲ  ਵਨ ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

57              ਕਸ਼ਮਮਰਮ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਆਪਣਦ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਬਚ - ਜ਼ਡਪਟਮ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 
165           ਦਦ ਕਰਮਬ ਵਮ ਜ਼ਪਛਲਦ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਜਲ ਚਹਬਕਦ ਹਨ ਜ਼ਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ

        ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਦ ਕਮਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਰਰਪਨਗਰ  07 ਮਈ-            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਬਲਲ ਮਹਬਖ ਮਸਤਰਮ ਪਸਜਲਬ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਮਆਆ
                 ਦਰਸਰਦ ਰਲਜਲਆ ਦਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਬਕ ਪਹਬਜਦਲ ਕਰਨ ਦਮਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਮਬਦਦਨਜ਼ਰ ਅਬਜ

  ’      ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਬਚ ਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਰਜ਼ਹ ਗਏ 57       ਕਸ਼ਮਮਰਮਆਆ ਯਲਤਰਮਆਆ ਨਰ ਸਸ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਸਮਦਤ ਬਬਸਲਆ
  ਰਲਹਹ ਕਠਰਆਆ ,      ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ ਵਬਲ ਰਵਲਨਲ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ।
               ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਮਮਤਮ ਸਲਨਲਲਮ ਜ਼ਗਰਮ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਬਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਦ ਹਲਏ ਦਰਜਦ

      ਰਲਜ਼ਲ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਦਮ ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਰ ,           ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਜ਼ਜਬਦਮ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਲ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਮ
               ਪਪਵਲਨਗਮ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਮ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ ਤਦ ਜ਼ਨਗਰਲਨਮ ਹਦਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਬਲਲ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਮ

       ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਬਚ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ           । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਇਨਲਲਆ ਸਲਜ਼ਰਆਆ ਨਰ ਸ ਇਸ
           ਠਜ਼ਹਰਲਅ ਦਦਰਲਨ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਹਸਚਲਉਣਲ ਤਦ ਉਨਲਆ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਬਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ,     ਜ਼ਜਸ ਕਸਮ ਲਈ ਵਬਡਮ

        ਪਬਧਰ ਉਉਤਦ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਮਆਆ ਦਮਆਆ ਜ਼ਡਊਟਮਆ ਲਗਲਈ ਗਈਆਆ ਹਨ।
     ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲਦ ਜ਼ਦਨਮ 165            ਦਦ ਕਰਮਬ ਜ਼ਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ ਦਦ ਜ਼ਨਵਲਸਮਆਆ ਨਰ ਸ ਵਮ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਆਪਣਦ
            ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸਮ ਅਤਦ ਇਹ ਕਸਮ ਪਪਤਮ ਜ਼ਦਨ ਪਰਰਮ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ,    ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸਸਗ ਤਦ
         ਕਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਮ ਜ਼ਨਗਰਲਨਮ ਹਦਠ ਕਮਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ।

              ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਬਲਲ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜਹਦਲਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਦ ਖਲਣਲ ਮਹਹਬਈਆ
                ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਕਮਤਦ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਹਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ

ਆਵਦ।
               ਜਸਮਰ ਤਦ ਕਸ਼ਮਮਰ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਦ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

       ਜਦਕਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਦਮ ਸਲਆਭ-          ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਦ ਅਬਜ ਉਨਲਲਆ ਦਮ ਵਲਪਸਮ ਦਲ
               ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹਹ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਲ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਕਣਲ ਸਮ  ।    

                     ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲਦ ਹਮ ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਦ ਲਈ ਵਮ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਟਪ ਦਨ ਰਲਹਮ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ
       ਭਦਜਣ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਮਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ            । ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਕਲਈ ਆਪਣਦ ਜ਼ਨਬਜਮ ਵਲਹਨ ਤਦ ਆਪਣਦ ਰਲਜਲ

                 ਜ਼ਵਬਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਹਸਦਲ ਹਕ ਤਲਆ ਇਸ ਦਦ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਦਨਤਮ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਨ।
                  ਉਨਲਲਆ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਬਲਅਦ ਬਦਨਤਮ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਭਦਜਣ ਦਦ
               ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਬਲਲ ਪਪਵਲਨਗਮ ਜ਼ਮਲਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਅਤਦ ਮਕਡਮਕਲ ਜ਼ਸਕਰਮਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਦਜਣ ਦਲ

    ਉਪਰਲਲਲ ਕਮਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਕ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ

              ਇਸਡਡਅਨ ਕਕਸਲ ਆਫ ਮਮਡਡਕਲ ਰਡਸਰਚ ਨਨ ਵਡ ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਹਮਲਰਡ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਰਲਪੜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ
       ਵਵਲਤ ਕਡਤਡ ਗਈ ਕਲਰਗਗਜ਼ਲਰਡ ਦਡ ਕਡਤਡ ਪਪਸਸ਼ਸ਼ਲ -    ਸਪਡਕਰ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਧਲਨ ਸਭਲ

         ਇਸਡਡਅਨ ਡਡਟਲ ਐਸਲਸਡਏਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਰਲਜ ਜ਼ਵਵਚ ਵਸਡਡਆਹ ਜਲਣ ਵਲਲਡਆਹ 02    ਹਜ਼ਲਰ ਜ਼ਕਵਟਲਹ ਸਬਸਧਡ ਰਰਪਨਗਰ
   ਤਤ ਡਲਕਟਰਜ਼ ਨਰ ਸ 60     ਜ਼ਕਵਟਲਹ ਵਸਡ ਕਨ ਕਡਤਡ ਸ਼ਗਰਰਆਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 07  ਮਈ -      ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਧਲਨ ਸਭਲ ਸਪਡਕਰ ਰਲਣਲ ਕਨ.ਪਡ.       ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਡਡਅਨ ਕਕਸਲ
               ਆਫ ਮਮਡਡਕਲ ਰਡਸਰਚ ਨਨ ਵਡ ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਹਮਲਰਡ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਰਲਪੜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਕਡਤਡ ਗਈ

    ਕਲਰਗਗਜ਼ਲਰਡ ਦਡ ਪਪਸਸ਼ਸ਼ਲ ਕਡਤਡ ਹਮ            । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਡ ਵਧਡਆ ਕਲਰਗਗਜ਼ਲਰਡ ਸਦਕਲ ਹਡ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਪੜ ਦਨ
               ਜ਼ਵਵਚ ਬਲਕਡ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਹ ਦਨ ਮਗਕਲਬਲਨ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਡਜ਼ਟਵ ਕਨਸ ਘਵਟ ਹਨ। ਉਨਲਲਹ ਨਨ ਅਵਜ ਇਸਡਡਅਨ ਡਡਟਲ

              ਐਸਲਸਡਏਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਆਪਣਨ ਜ਼ਨਵਲਸ ਸਥਲਨ ਤਨ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਸਮਲਗਮ ਦਕਰਲਨ ਡਲਕਟਰਜ਼ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਵਟਲਹ ਵਸਡਣ
   ਦਕਰਲਨ ਇਹ ਗਵਲ ਕਹਡ।
    ਜ਼ਵਧਲਨ ਸਭਲ ਸਪਡਕਰ ਰਲਣਲ ਕਨ.ਪਡ.           ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਇਸਡਡਅਨ ਡਡਟਲ ਐਸਲਸਡਏਸ਼ਨ ਦਡ ਪਪਸਸ਼ਸ਼ਲ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ

      ਜ਼ਕ ਡਡਟਲ ਐਸਲਸਡਏਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਵਚ 02      ਹਜ਼ਲਰ ਦਨ ਕਰਡਬ ਡਲਕਟਰਜ਼ ਨਰ ਸ ਪਡ.ਪਡ.ਈ.   ਜ਼ਕਵਟਲਹ ਵਸਡਡਆਹ
ਜਲਣਗਡਆਹ     । ਅਵਜ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਨ 60         ਜ਼ਕਵਟਲਹ ਵਸਡ ਕਨ ਇਸ ਦਡ ਸ਼ਗਰਰਆਤ ਕਡਤਡ ਗਈ ਹਮ      । ਉਨਲਲਹ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

                 ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਹਮਲਰਡ ਨਨ ਦਗ ਜ਼ਨਆਹ ਦਨ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜਵਥਨ ਤਨਜਡ ਨਲਲ ਪਮਰ ਪਸਲਰਨ ਹਨ ਉਉਥਨ ਭਲਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਇਸ ਦਡ
                  ਰਲਕਥਲਮ ਦਨ ਲਈ ਵਵਡਨ ਉਪਰਲਲਨ ਕਡਤਨ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲਲਹ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਲੜਲਈ ਸਲਜ਼ਰਆਹ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਲ ਕਨ

              ਲੜਨਡ ਪਵਨਗਡ। ਜ਼ਬਮਲਰਡ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਜਲਗਰਰਕਤਲ ਅਤਨ ਸਲਵਧਲਨਡਆਹ ਦਲ ਪਪਯਲਗ ਕਰਕਨ ਅਸਡ ਇਸ
                 ਨਲਮਗਰਲਦ ਜ਼ਬਮਲਰਡ ਤਤ ਬਚ ਸਕਦਨ ਹਲਹ।ਉਨਲਲਹ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਡ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਜਵਥਨ ਸਰਕਲਰ ਨਨ

                 ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਈ ਹਮ ਉਉਥਨ ਸਸਸਥਲਵਲਹ ਨਨ ਖਲਣਲ ਅਤਨ ਹਲਰ ਜ਼ਰਰਰਡ ਸਮਲਨ ਮਗਹਵਈਆ ਕਰਵਲ ਕਨ ਜ਼ਕਸਨ ਨਰ ਸ
                  ਭਗ ਵਖਲ ਸਲਣ ਨਹਹ ਜ਼ਦਵਤਲ ਹਮ। ਜਦਲ ਰਲਜ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸਡ ਤਲ ਜ਼ਜਵਥਨ ਜ਼ਲ ਜ਼ਵਅਕਤਡ ਸਡ ਉਉਥਨ

        ਹਡ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਗਆ । ਜ਼ਕਸਨ ਕਲਲ ਰਲਸ਼ਨ ਘਵਟ ਸਡ,         ਕਲਈ ਆਪਣਨ ਜ਼ਰਸ਼ਤਨਦਲਰ ਘਰ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਗਆ ਅਤਨ ਕਈ
      ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਡ ਆਪਣਨ ਹਲਸਟਲਲ ਦਨ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਗਏ           । ਉਨਲਲਹ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਨ ਜ਼ਜਵਥਨ ਸਮਲਜ ਸਨਵਡ

               ਸਸਸਥਲਵਲਹ ਦਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਨ ਨਲਲ ਹਰ ਜ਼ਕਸਨ ਨਰ ਸ ਖਲਣਲ ਮਗਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਉਉਥਨ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਕਰਲਨ ਫਸਨ
                 ਦਰਜਨ ਰਲਜ਼ਲ ਦਨ ਜ਼ਵਅਕਤਡਆਹ ਨਰ ਸ ਬਵਸਲਹ ਰਲਹਡ ਘਰ ਭਨਜਣ ਦਨ ਜ਼ਵਵਚ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲਹ ਜ਼ਨਭਲਈ ।ਉਨਲਲਹ ਨਨ ਡਡਟਲ

               ਐਸਲਸਡਏਸ਼ਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਐਸਲਸਡਏਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਕਡਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਕਸਮਲਹ ਦਡ ਵਡ ਭਰਪਰਰ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਡਤਡ
           ਅਤਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਕਡਤਨ ਗਏ ਯਤਨਲਹ ਨਰ ਸ ਵਡ ਖਰਬ ਸਰਲਜ਼ਹਆ ।
     ਇਸ ਮਕਕਨ ਤਨ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਚ.  ਐਨ ਸ਼ਰਮਲ,   ਪਸਜਲਬ ਸਟਟਟ ਆਈ.ਡਡ.ਏ.   ਸਕਮਟਰਡ ਅਤਨ

ਡਡ.ਸਡ.   ਆਈ ਮਮਬਰ ਡਲ.   ਸਜ਼ਚਨ ਦਨਵ , ਆਈ.ਡਡ.ਏ.   ਰਲਪੜ ਪਪਧਲਨ ਡਲ. ਕਨ.ਐਸ.  ਦਨਵ ,  ਸਕਮਟਰਡ ਡਲ. 
  ਆਸ਼ਰਤਲਸ਼ ਸ਼ਰਮਲ , ਡਲ.  ਅਕਗਰ ਵਲਹਡ, ਡਲ.  ਗਰਲਵ ਅਨਨਜ਼ਲ,      ਸ਼ਪਡ ਸਗਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਵਸਕਡ ਚਨਅਰਮਮਨ

 ਇਸਮਪਰਰਵਮਡਟ ਟਰਵਸਟ,        ਜ਼ਵਜਮ ਜ਼ਟਸਕਰ ਸ਼ਰਮਲ ਚਨਅਰਮਮਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਹ ਪਲਲਜ਼ਨਸਗ ਬਲਰਡ ਮਲਹਲਲਡ,  ਅਸ਼ਲਕ ਬਲਹਡ, 
      ਅਮਰਜਡਤ ਸਮਣਡ ਅਤਨ ਪਲਮਡ ਸਲਨਡ ਮਕਜਰਦ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

             ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਜਲਜ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਲ
ਸਰਚਨਲ-  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

             ਸਰਚਨਲਜ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਕਲਜ਼ਵਡ ਐਪ ਤਲ ਆਨਲਲਇਨ ਕਟਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਅਪਲਲਈ
  ਮਹਡਟਕਲ ਜ਼ਸਕਰਟਜ਼ਨਸਗ ,   ਟਹਸਟ ਅਤਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19         ਦਲ ਸਲਰਲ ਜ਼ਨਯਮਲਜ ਨਰ ਸ ਸਖਤਟ ਨਲਲ ਕਟਤਲ ਜਲਵਲਗ ਫਲਲਲਅ
 ਰਰਪਨਗਰ 07  ਮਈ -           ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟਮਤਟ ਸਲਨਲਲਟ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਲ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ ਬਲਹਰ

                 ਜਲਣ ਅਤਲ ਦਰਜਲ ਰਲਜ਼ਲਜ ਤਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਹਚ ਆਉਣ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਤਚ ਪਪਵਲਨਗਟ ਲਹਣਟ ਜਰਰਰਟ ਹਹ ।
           ਇਸ ਦਲ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਹਲਚ ਜਲਰਟ ਕਟਤਟ ਕਲਵਲ ਪਸਜਲਬ ਐਪ (COVA APP)   ਦਲ ਇਹਕ

    ਮਲਜ਼ਡਊਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ           । ।ਜ਼ਜਸ ਉਉਤਲ ਆਨਲਲਇਲ ਅਪਲਲਈ ਕਟਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਉਨਲਲਜ ਨਲ
                 ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਤਚ ਬਲਹਰ ਦਰਜਲ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਜ ਜ਼ਵਹਚ ਜਲਣ ਜਲਜ ਦਰਜਲ ਰਲਜਲਜ ਜ਼ਵਹਚ ਜਲਣ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤਚ
              ਪਜ਼ਹਲਲਜ ਕਲਵਲ ਐਪ ਤਲ ਆਨਲਲਇਨ ਅਪਲਲਈ ਕਰਕਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਰਜ਼ਚਤ ਕਟਤਲ ਜਲਵਲਗਲ। ਇਸ ਤਚ
              ਬਲਅਦ ਜ਼ਜਹੜਲਜ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਜ਼ਜਸ ਰਲਜ ਜ਼ਵਹਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਲ ਹਹ ਉਸ ਰਲਜ ਸਰਕਲਰ ਦਟ ਸਜ਼ਹਮਤਟ ਤਚ
                ਬਲਅਦ ਹਟ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਨਰ ਸ ਜਲਣ ਦਲ ਲਈ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਹਤਟ ਜਲਵਲਗਟ। ਉਨਲਲਜ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਲ ਕਲਈ

                ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਆਪਣਲ ਜ਼ਨਹਜਟ ਵਲਹਨ ਤਲ ਦਰਜਲ ਰਲਜਲਜ ਸਜ਼ਥਤ ਆਪਣਲ ਘਰ ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਲ ਹਹ ਤਲ ਇਸ ਦਲ ਲਈ
             ਵਟ ਉਕਤ ਪਪਲਸਟਜ਼ਰ ਵਰਤਚ ਜ਼ਵਹਚ ਜ਼ਲਆਜਦਲ ਜਲਵਲਗਲ। ਉਨਲਲਜ ਨਲ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਹਡਟਕਲ ਜ਼ਸਕਰਟਜ਼ਨਸਗ ਤਚ

                ਬਲਅਦ ਹਟ ਜ਼ਕਸਲ ਨਰ ਸ ਦਰਜਲ ਰਲਜ ਜ਼ਵਹਚ ਜਲਣ ਜ਼ਦਹਤਲ ਜਲਵਲਗਲ ਅਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਹਚ ਆਉਣ ਦਲ ਲਈ ਵਟ
    ਮਹਡਟਕਲ ਜ਼ਸਕਰਟਜ਼ਨਸਗ ਅਤਲ ਹਲਰ ਕਲਜ਼ਵਡ 19         ਦਲ ਜ਼ਨਯਮਲਜ ਦਲ ਪਰਰਟ ਤਰਲਲਜ ਨਲਲ ਪਲਲਣ ਕਟਤਲ ਜਲਵਲਗਲ।

                  ਉਨਲਲਜ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਚ ਇਲਲਵਲ ਜਲ ਕਲਈ ਵਟ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਦਰਜਲ ਰਲਜ ਤਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਹਚ ਆਉਦਲ ਹਹ ਤਲਜ
         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਰਜ਼ਚਤ ਕਟਤਲ ਜਲਵਲਗਲ ਅਤਲ ਕਮਆਰਨਟਲਇਨ ਹਲਮ ,    ਮਹਡਟਕਲ ਟਹਸਟ ਅਤਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19

     ਦਲ ਸਲਰਲ ਜ਼ਨਯਮ ਫਲਲਲਅ ਕਟਤਲ ਜਲਣਗਲ।
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                       ਦਫ਼ਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ  ਜ਼ਲਿੱ ਚ 33496 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਵਈ- ੁਜ਼ਯੰਦਯ ਾਰ 

ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਕਈ ਭੁਲ਼ਜ਼ਕਰ ਨਵੀ ਆ ਯਵੀ - 

  
ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ, 7 ਭਈ  ( ) 
       ਕਿੱਤਯ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਲ਼ਰੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰ  ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰਲ਼ਾਨ ਲਰੌਂ  ਕੀਤ ਮਗ 
ਰਫੰਧਾਂ ਦਕਾ ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ ਏਜੰੀਆਂ ਲਰੌਂ  ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦਾ 
ਕੰਭ ਲੀ ਫਵੁਤ ੁਚਿੱਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਲੀ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਜ਼ਦਕਿੱਤ ਨਵੀਂ ਆਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾ 
ਯਵੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਅਤ ਬਯਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਲੀ ੁਚਿੱ ਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ। 
       ਲ਼ਰੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰ  ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ 33496 ਭੀਟਯਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਜ਼ਲਚੌਂ ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ ਏਜੰੀਆਂ ਲਰੌਂ  33496 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਚੁਕੀ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦ ਾਯ ਖਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ 'ਤ ਵੀ ਕਣਕ  ਦੀ ਖਯੀਦ ਚਿੱਰ ਯਵੀ 
ਵ। ਉਨਾਂ ਇਵ ਲੀ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਵੁਣ ਤਿੱਕ ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 2502 ਭੀਟਯਕ 
ਟਨ, ਐਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 1832 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਅਗੰਭੁਯ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਨਗਰਨ ਨੇ 2196 ਤ ਭਾਯਕਪਡ 
ਨੇ 1532 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 5569 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ 
ਐਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 2194 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਨੰਗਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਐਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 3361 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ੂਯਲਾਰ ਭੰਡੀ 
ਜ਼ਲਿੱਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 2243 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਐਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 394 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਅਜ਼ਫਆਣਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਨਗਯਨ 
ਨੇ 3528 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ੁਿੱ ਖਭਾਜਯਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 1869 ਭੀਟਯਕ ਟਨ  ਤ 
ਐਪ.ੀ.ਆਈ 1704 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਡੂੰ ਭਲਾਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਐਪ.ੀ.ਆਈ 1994 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਤ ਭਾਯਕਪਡ 
ਨੇ 1958 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਅਜਰੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 620 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਵ। 
ਕਿੱਤਯ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਵ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱਚ ਕਲਰ ੁਿੱ ਕੀ ਜ਼ਜਣ ਵੀ ਰ ਕ ਆਉਣ 
ਤਾਂ ਜ ਨਭੀ ਦੀਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਭੁਤਾਫਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਲੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਲ਼ਜ਼ਕਰ ਨਾ ਆਲ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਅੀਰ 
ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਆਭ ਤਯ ਤ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਢੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਕਾਨ ਲੀਯ ਫਚ ਵਏ ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਗਾ ਜ਼ਦੰਦ 
ਵਨ,ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਲਾਤਾਲਯਨ ਰਦੂਜ਼ਲ਼ਤ ਵੰੁਦਾ ਵ, ਖੁਯਾਕੀ ਤਿੱਤ ਨਲ਼ਟ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ ਅਤ ਜ਼ਭਿੱ ਟੀ ਜ਼ਲਚਰ ਫਵੁਤ ਾਯ 
ੂਖਭ ਜੀਲ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਜਵਯੀਰੀਆਂ ਗਾਂ ਕਾਯਫਨ 
ਡਾਇਆਕਾਈਡ, ਕਾਯਫਨ ਭਨੋਅਕਾਈਡ, ਭੀਥਨ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਵੰੁਦੀਆਂ ਵਨ, ਜ਼ਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਭਨੁਖਾਂ ਜ਼ਲਚ 
ਾਂਵ ਰਣ ਦੀ ਤਕਰੀਪ, ਐਰਯਜੀ, ਗਰ ਦੀ ਖਯਾਫੀ, ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਣ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ ਰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ । ਖਤਾਂ 
ਜ਼ਲਚ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਾਉਣ ਨਾਰ 80% ਨਾਇਟਯਜਨ ਅਤ ਪਯ ਤਿੱਤ, 40% ਪਾਪਯ ਅਤ ਟਾਲ਼ 
ਤਿੱਤ ਲੀ ਿੱ ੜ੍ ਕ ਖਤਭ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆ ਵਦਾਇਤਾ ਅਨੁਾਯ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ 
ਦਾ ਲੀ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਵਾ ਵ। 


