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I/25229/2020 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨੋਟ ਨੰਫਯ 1 
 
---- ਅਭਨ ਬੱਰਾ ਇੰਟੀਜ਼ਿਊਟ ਆਪ ਇੰਜੀਜ਼ਨਅਜ਼ਯੰਗ ਡਂ ਟਕਨਾਰਜੀ ਕਟਰੀ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਅਗਰ ਸੁਕਭਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਯਕਜ਼ਜਟ 
---- ਛੱੁਟੀ ਕੱਟ ਕ ਵਾਜ਼ ਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ 
 
ਠਾਨਕਟ: 16 ਭਈ 2020 (        ) . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਕਭ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਇੱਕ 
ਸੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੁਨੀਆ ਬਯ ਦ ਰਗਬਗ ਾਯ ਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਪਰ ਿੱੁਕਾ ਸ। ਜ਼ਜ ਕਯਕ ਬਾਯਤ 
ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨੰੂ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਘਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਇ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਿਰਦ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖ ਥਾਜ਼ਤ ਫੀ. .ਪ. ਕੈਂ ਭਾਧੁਯ ਦ ਯਨਰ ਜ ਜ਼ਕ ਛੱੁਟੀ ਕੱਟ ਕ ਵਾਜ਼ ਮੂਜ਼ਨਟ ਜ਼ਵੱਿ ਆ ਯਸ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 
14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਰਈ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕਯਨਾ ਅਜ਼ਤ ਜਯੂਯੀ ਸ। 
  ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਰਈ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਜ਼ਸੱਤ ੀਡਜ਼ਭਕ  ਕਟ 1897 ਤਜ਼ਸਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਨੰੂ ਰਾਤ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤ ਕਯਦ ਸ ਅਭਨ ਬੱਰਾ ਇੰਟੀਜ਼ਿਊਟ ਆਪ ਇੰਜੀਜ਼ਨਅਜ਼ਯੰਗ ਡਂ ਟਕਨਾਰਜੀ ਕਟਰੀ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਅਗਰ 
ਸੁਕਭਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਯਕਜ਼ਜਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
 
ਪਟ ਕਨ-(16 ਭਈ 1) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਰਟ ਕਭ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ । 
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----- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵੱਿ 6 ਫਰਾਕਾਂ ਜ਼ਵੱਿ 35 ਜ਼ਵਜ਼ਰਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯਾਂ ਜ਼ਵੱਿ 108 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 
----- ੈਂਟਯਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਠਜ਼ਸਯਾ ਰਕਾਂ ਦਾ ਭਡੀਕਰ ਭੁਆਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਰਟਕਰ ਅਨੁਾਯ 
----- ਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯ ਜਾਂ ਜ਼ੰਡ ਵਾੀ ਨੰੂ ਇ ੈਂਟਯ ਦ ਅੰਦਯ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਸੀਂ 
-----ਇਨਾਂ ੈਂਟਯਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਫਾਸਯੋਂ ਆ ਜ਼ੰਡ ਦ ਵਨੀਕ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ 14 ਜ਼ਦਨ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ 
 
ਠਾਨਕਟ, 16 ਭਈ:-- ਕਜ਼ਵਡ-19 (ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ) ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਕੇਂਦਯੀ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਘਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿੱੁਕਾ ਸ, ਜ਼ਜ 
ਕਾਯਨ ਦਸ਼ ਜ਼ਵਿ ਆਾਤਕਾਰੀਨ ਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਸ ਿੁਕੀ ਸ। ਇ ਰਈ ਇਸਨਾਂ ਸਾਰਾਤਾਂ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਯੱਖਦ ਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਟਾਂ ਤੋਂ ਆ 
ਯਸ ਰਕ ਜ਼ਜ ਜ਼ੰਡ ਨਾਰ ਫੰਜ਼ਧਤ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਸੀ ਜ਼ੰਡ ਜ਼ਵੱਿ ਠਜ਼ਸਯਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਵਜ਼ਰਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯ ਫਣਾਉਣ 
ਰਈ ਜ਼ਜਰਾ ੰਿਾਇਤ ਅਤ ਜ਼ਵਕਾ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਨੋਡਰ ਅਪਯ ਨਾਭਜਦ ਕੀਤਾ  ਸਇਆ ਸ ਅਤ ਇ ਭੇਂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵੱਿ 6 ਫਰਾਕਾਂ ਜ਼ਵੱਿ 35 ਜ਼ਵਜ਼ਰਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯਾਂ ਜ਼ਵੱਿ 108 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ, ਇ ਤੋਂ 
ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਜਰ ਦ ਾਯ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਜਯੂਯਤ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਵਜ਼ਰਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯ ਫਣਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤਆਯੀਆਂ ਭੁਕੰਭਰ ਸਨ। ਇਸ 
ਰਗਟਾਵਾ  ਰੀ ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰ (ਆਈ...) ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ(ਜ) ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨੁਾਯ ਜ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ੰਡ ਅੰਦਯ ਫਾਸਯੀ ਜ਼ਕ ੂਫ ਜਾਂ ਜ਼ਜਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਜ਼ਸਰਾ ਜ਼ੰਡ ਜ਼ਵੱਿ ਫਣਾ ਜ਼ਵਜ਼ਰਜ 
ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯ ਜ਼ਵੱਿ ਆਣਾ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਭਾਂ ੂਯਾ ਕਯਨਾ ਸਵਗਾ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਿ ਨਯਟ ਜਭਰ ਜ਼ੰਘ  ਫਰਾਕ ਜ਼ਵੱਿ 13 ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯ 
ਫਣਾ ਗ ਸਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੱਿੋਂ ਫਰਯ ਰੂ, ਯਾੁਯ , ਖੁੀ ਨਗਯ , ੱਖਿੱਕ,  ਅਖਵਾਨਾ, ਸੜਾਂ ਕਰਾਂ,ਖਖਯ ਕਟਰੀ-,ਨਯਾਇਨੁਯ, 
ਨੰਗਰ, ਿਵਾਂ, ਬਟਆ, ਝਰਾ ਆਭਦਾ ਕਯਗੜ ਅਤ ਬਗਵਾਨੁਯ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ 36 ਰਕ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤ ਗ ਸਨ, ਫਰਾਕ 
ਫਜ਼ਭਆਰ ਦ ਜ਼ਵੱਿ 6 ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਯਕਾਯੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਫਜ਼ਭਆਰ , ਖਜਕੀ ਿੱਕ , ਜਜ਼ਨਆਰ ,ਬੱਖੜੀ,ਭਯਾਰਾ ਅਤ ਫਾਊ 
ਫਾੜਵਾਂ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ 44 ਰਕ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਸਨ, ੁਜਾਨੁਯ ਫਰਾਕ ਜ਼ਵੱਿ 4 ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੱਿੋਂ ਗਤਯਾ, ਆਾਵਾਨੋ, ਖੁਦਾਵਯ 
ਅਤ ਜ਼ੰਡ ਬਨਵਾਰ ਜ਼ਵੱਿ 6 ਰਕ, ਧਾਯ ਕਰਾਂ ਫਰਾਕ ਜ਼ਵੱਿ 8 ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੱਿੋਂ ਬਟਵਾਂ, ਬੰਗੂੜੀ ਅਤ ਜੰਡਵਾਰ ਆਜ਼ਦ 
ਜ਼ਵੱਿ 8 ਰਕ, ਠਾਨਕਟ ਫਰਾਕ ਜ਼ਵੱਿ 2 ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿੋਂ ਭੁਯਾਦੁਯ ਅਤ ੁਰਤਾਨੁਯ ਜ਼ਵੱਿ 6 ਰਕ  ਅਤ ਘਯਟਾ ਫਰਾਕ ਜ਼ਵੱਿ 2 ਜ਼ੰਡਾਂ 
ਯਭਾਨੰਦ ਅਤ ਜੰਗਰ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ 8 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ੈਂਟਯ ਜ਼ਵੱਿ ਜ਼ਜਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਠਜ਼ਸਯਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਡੀਕਰ ਭੁਆਇੰਨਾ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਰਟਕਰ ਅਨੁਾਯ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਜ਼ੰਡਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਭਰਾ ਕ ਇਕ ਕਰੱਟਯ ਵੀ ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ੰਿਾਇਤ ਕਟਯੀ ਨੰੂ ਕਰਟਯ 
ਇੰਿਾਯਜ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਵੀਜ਼ਰਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਮਭ ਅਨੁਾਯ ਨੀਟਾਈਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ੈਂਟਯ ਜ਼ਵੱਿ ਠਜ਼ਸਯ ਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯਜ਼ਜਟਯ ਜ਼ਵੱਿ ਜ਼ਡਟਰ ਟਂਯੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਿ ਉਦਾ ਨਾਭ, 
ਜ਼ਤਾ ਦਾ ਨਾਭ, ਤਾ, ਜ਼ਜ ਜਗਾ (ਯਾਜ/ ਜ਼ਜਰਾ ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਸ ਫੰਧੀ ਵਯਵਾ, ਉਦੀ ਯਜਾਨਾ ਜ਼ਸਤ ਦੀ ਥੀਤੀ ਫੰਧੀ ਵਯਵਾ 
ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ੈਂਟਯ ਜ਼ਵੱਿ ਠਜ਼ਸਯ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜ਼ਕੱਟ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੱਿ ਾਫਣ, ੂ, ਟੱੂਥ ਫਯੂਸ਼ ਸਯ ਕਭਯ ਰਈ ਵੱਖਯਾ 
ਸਾਯਜ਼ਕ, ਨੇਟਾਜ਼ਜਯ, ਜ਼ਡਟਰ, ਝਾੜੂ ਅਤ ਿਾ ਉਰੱਫਦ ਕਯਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। 
 
ਪਟ ਕਨ (16 ਭਈ 6 )ਯਕਾਯੀ ੀਨੀਅਯ ਕੰਡਯੀ ਕੂਰ ਖਜਕੀ ਿੱਕ ਜ਼ਜੱਥ ਵੀਜ਼ਰਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯ ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। 
ਪਟ ਕਨ (16 ਭਈ 7 ) ਵੀਜ਼ਰਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯ ਜ਼ਵੱਿ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦਾ ਸਇਆ। 
ਪਟ ਕਨ (16 ਭਈ 8 ) ਵੀਜ਼ਰਜ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ੈਂਟਯ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਨੀਟਾਈਜ। 
ਪਟ ਕਨ (16 ਭਈ 9 ) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਰੀ ਅਜ਼ਬਜੀਤ ਕਜ਼ਰਸ਼ (ਆਈ..) ਵਧੀਕ ਜ਼ਜਰਾ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਠਾਨਕਟ। 
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---- ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ''ਕਵਾ''  ਡਾਊਨਰਡ 
---- ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ਭਫਾਇਰ ਜ਼ਵੱਿ ਸਵ ''ਕਵਾ''  ਤਾਂ ਜ ਸਇਆ ਜਾ ਕ ਜਾਗਯੁਕ 
----ਘਯ ਜ਼ਵੱਿ ਕਾਂਤਵਾ ਜ਼ਵੱਿ ਯਜ਼ਸੰਦ ਰਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਯਨ ਾਰਣਾ---ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
 
ਠਾਨਕਟ: 16 ਭਈ 2020 (        ) ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੁਨੀਆ ਬਯ ਦ ਰਗਬਗ ਾਯ ਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਪਰ ਿੱੁਕਾ ਸ। ਜ਼ਜ ਕਯਕ ਬਾਯਤ 
ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨੰੂ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਘਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਆਦਸ਼ ਵੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਸਨ 
ਜ਼ਕ ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਣ ਭਫਾਇਰ ਪਨ ਜ਼ਵੱਿ ''ਕਵਾ''  ਭਫਾਇਰ  ਡਾਊਨਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਭਜੂਦਾ 
ਜ਼ਥਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸ ਕ ਅਤ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜਾਗਯੁਕ ਸ ਕ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . 
ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਵੱਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਅਤ ਜ਼ਜਰਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਫਣਾਈਆਂ 
ਟੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ ਭੂਿ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਯਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਯਵੇਂ ਦਯਾਨ ਅਗਯ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਰੱਛਣ ਆਜ਼ਦ ਨਜਯ ਆਉਂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਯ ਜ਼ਵੱਿ ਕਾਂਤਵਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਸਇਆ ਉ 
ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਯਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਿ ਜ ਰਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦ ੰਯਕ ਜ਼ਵੱਿ ਆਉਂਣ 
ਵਾਰ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਅਤ ਜ਼ਜਰਾ ਰਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਯਜ਼ਸੰਦ ਰਕ ਜ ਜ਼ੰਡ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸਨ ਅਤ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਘਯ ਵਾ ਆ ਸਨ 
ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਅਤ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ਼ਕ ਉਸ ਰਕ ਬੀੜ ਵਾਰੀਆਂ ਥਾਨਾਂ, 
ਜ਼ਵਆਸ ਆਜ਼ਦ ਭਾਯਸ ਜ਼ਵੱਿ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱਕ ਾਭਰ ਨਾ ਸਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਕਾਂਤਵਾ ਕੀਤ ਰਕਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਦ ਫਾਸਯ 
ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀ ਟੀਭ ਵੱਰੋਂ ਟੀਕਯ ਰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਸਯ ਯਜ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਦੀ ਜਾਂਿ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 
 
      ਪਟ ਕਨ-(16 ਭਈ 2) ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕੀਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀ ਟੀਭ ਦ ਭੈਂਫਯ 
      ਪਟ ਕਨ-(16 ਭਈ 3,4) ਕਵਾ ਭਫਾਇਰ  ਜ਼ਦਖਾਉਂਦ ਸ ਰਕ   
      ਪਟ ਕਨ-(16 ਭਈ 5) ਘਯ ਦ ਫਾਸਯ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਕਾਂਤਵਾ ਦਾ ਟੀਕਯ 
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---- ਨਵੀਂ ਜ਼ਡਿਾਯਜ ਾਜ਼ਰੀ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਤੋਂ  13 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਜਆ   
----ਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਸਦਾਇਤ ਜ਼ਕ 7 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱਕ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਜ਼ਸਣ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ 
---- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਿ ਸੁਣ ਕਵਰ ਇੱਕ ਸੀ ਕਯਨਾ ਦਾ ਭਯੀਜ ਸ ਜ਼ਜ ਦਾ ਇਰਾਜ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਜ਼ਵਖ ਿਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। 
 
ਠਾਨਕਟ: 16 ਭਈ 2020 (        ) . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ  ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਆ 
ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਿ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ 14 ਭਯੀਜ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ ਸ ਗ ਨ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਿ 13 ਕਯਨਾ 
ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਅਤ ਇੱਕ ਭਯੀਜ ਦਾ ਇਰਾਜ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਜ਼ਵਖ ਿਰ ਜ਼ਯਸਾ ੀ। ਅੱਜ ੰਜਾਫ 
ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ਨਵੀਂ ਜ਼ਡਿਾਯਜ ਾਜ਼ਰੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਜਨਾਂ ਭਯੀਜਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਕਯਨਾ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਰੱਛਣ 
ਨਸੀਂ ਆ ਜ਼ਯਸਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਡਿਾਯਿ ਕਯਨ ਦ ਆਦ ਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਅੱਜ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵੱਿ 13 ਦ ਕਯੀਫ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਜ਼ਡਿਾਯਜ ਕਯ ਕ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸ । ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀ ਨਵੀਂ ਾਜ਼ਰੀ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਇਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਅਤ ਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਜ਼ਕ ਆਉਂਣ ਵਾਰ ਕਯੀਫ 7 ਜ਼ਦਨ ਉਸ ਆਣ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਯਜ਼ਸਣਗ ਅਤ ਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ੰਯਕ 
ਜ਼ਵੱਿ ਨਸੀਂ ਆਉਂਣਗ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੱਿ ਸੁਣ ਕਵਰ ਇੱਕ ਸੀ ਕਯਨਾ ਦਾ ਭਯੀਜ ਸ ਜ਼ਜ ਦਾ ਇਰਾਜ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ 
ਜ਼ਵਖ ਿਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। 
 
ਪਟ ਕਨ-(16 ਭਈ 10) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ । 
 


