File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1694/2020-DPRO Amritsar
I/31175/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਨੰ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਣਾ ਕੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ ਕਾਭਮਾਫ -ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ
ਚਣਵੇਂ ਯਟਾਂ ਤੇ ਫੱ  ੇਵਾ ਫਸਾਰ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ 4 ਜਨ ( )-ਕਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਿਰਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਨੰ ਯੇ ਯਾਜ ਜ਼ਵਚ ਰ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਰੈ ਕੇ ਜਾਣ ਰਈ ਭੱ ਿ ਭੰ ਤਯੀ ਕੈਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਸੇਠ 30 ਜਨ ਤੱ ਕ ਚਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਜਾਗਯਕਤਾ ਭਜ਼ਸੰ ਭ ਦੀ ਸ਼ਯਆਤ ਸ ਚੱ ਕੀ ਸੈ। ਇ ਭਜ਼ਸੰ ਭ ਦਯਾਨ
ਰ ਕਾਂ ਨੰ ਕਯਨਾ ਜ਼ਵਯੱ ਧ ਜਾਗਯਕਤਾ ੈਦਾ ਕਯਨਾ

, ਪਰ ਦੇ ਰੱਛਣਾ ਤੇ ਉ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਿਜ਼ਯਆਵਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਗਯਕਤਾ

ਕਯਨਾ ਅਤੇ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਜ਼ਵਯੱ ਧ ਜ਼ਭੱ ਰ ਕੇ ਰੜਨ ਰਈ ਭਾਜ ਦੀ ਰਾਭਫੰ ਦੀ ਦੀ ਭਸੱ ਤਤਾ ਫਾਯੇ ਜਾਗਯਕ ਕਯਨਾ
ਸ਼ਾਭਰ ਸੈ।
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ : ਜ਼ਸ਼ਵਦਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢਰੋਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਕਝ ਚਜ਼ਨੰਦਾਂ ਯਟਾਂ
ਤੇ ਫੱ  ੇਵਾ ਫਸਾਰ ਕਯ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਫੱ ਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਭਾਜ਼ਜਕ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਨੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਯੱ ਿ ਕੇ
ਸੀ ਵਾਯੀਆਂ ਫੈਠਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਯ ਫੱ  ਜ਼ਵੱ ਚ ੈਨੀਟਾਈਿਯ ਅਤੇ ਡਟਜ਼ਫਨ ਦੀ ਜ਼ਵੱ ਧਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਸੈ। : ਜ਼ਢਰੋਂ ਨੇ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰ ਰਾਸ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਫੱ ਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਯੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋਂ ਘੱ ਟ

1

ਭੀਟਯ ਦੀ ਦਯੀ ਫਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਣੇ ਸੱ ਥਾਂ ਨੰ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤੇ ਾਫਨ ਤੇ ਾਣੀ ਨਾਰੀ 20 ੈਕੰਡ ਤੱ ਕ ਧਵ ਜਾਂ ਜ਼ਪਯ
ਅਰਕਸਰ ਮਕਤ ੈਨੇਟਾਈਿਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆਣੀਆਂ ਅੱ ਿਾਂ , ਨੱਕ ਤੇ ਭੰ ਸ ਨੰ ਨਾ ਛਸ ਅਤੇ
ਇਤੇਭਾਰ ਕੀਤੇ ਸ ਜ਼ਟਸ਼ ੇਯ ਨੰ ਢੱ ਕਣ ਵਾਰੇ ਕੜੇਦਾਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸੀ ੱ ਜ਼ਟਆ ਜਾਵੇ।
: ਜ਼ਢਰੋਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਕਝ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਣਾ ਕੇ ਸੀ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਨੰ ਕਾਭਮਾਫ ਕਯ ਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਾਯੇ ਜ਼ਵਬਾਗਾਂ ਨੰ ਇਕੱ ਠੇ ਸ ਕੇ ਇ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਨੰ ਕਾਭਮਾਫ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਭਸਨਤ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। ਉਨਾਂ
ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਚਨਾ ਤੇ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਰ ਕਾਂ ਨੰ ਜਾਗਯਕ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਿਰੇ ਅੰ ਦਯ ਭਾਕ ਾਉਣ

, ਸੱ ਥ

ਧਣ, ਭਾਜ਼ਜਕ ਦਯੀ ਫਣਾਈ ਯੱ ਿਣ, ਫਿਯਗਾਂ ਦੀ ੰ ਬਾਰ ਯੱ ਿਣ ਫੰ ਧੀ ਸਯਜ਼ਡੰ ਗ ਰਗਾ ਕੇ ਜਾਗਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ
ਸੈ। ਉਨਾਂ ਰ ਕਾਂ ਨੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਵਾ  ਡਾਉਨਰ ਡ ਕਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੇ ਇ
ਨਾਰ ਜੜੇ ਸਯ ਜ਼ਸਰਆਂ ਤੋਂ ਰਗਾਤਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਰ ਕਯਦੇ ਯਜ਼ਸਣ।
============

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1694/2020-DPRO Amritsar
I/31177/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਕਈ ਵੀ ਬੱ ਠਾ ਭਾਰਕ ਭਿਦਯਾਂ ਨੰ ਿਾਸ਼ਨ ਨੰ ਚਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜ਼ਫਨਾਂ ਨਸੀਂ ਕਯੇਗਾ ਪਾਯਗ - ਜ਼ਿਰਾ ਭੈਜ਼ਜਟਯੇਟ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ 4 ਜਨ ( )-ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਤਜ਼ਸਤ ਕਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਿਬਾਵ ਤੇ ਪੈਰਾਵ ਨੰ ਯਕਣ ਰਈ ਬੱ ਠਾ ਭਾਰਕ ਆਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰ ਭ ਕਯ ਯਸੇ
ਭਿਦਯਾਂ ਨੰ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਿਰਾ ਿਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਆ ਪਾਯਗ ਨਸੀਂ ਕਯੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਜਸੜੇ ਭਿਦਯ ਆਣੇ ਘਯਾਂ
ਨੰ ਵਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੰ ਦੇ ਸੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਕੰ ਭਰ ਚਨਾ ਜ਼ਿਰਾ ਕੰ ਟਯਰਯ ਿਯਾਕ ਜ਼ਵਰ ਰਾਈ ਅਤੇ
ਖ਼ਤਕਾਯ ਭਾਭਰੇ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਯਾਸੀਂ ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਡਟੀ ਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਵਿੇ ਬੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜ ਭਜ਼ਸਕ ਤਯ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਭਰ ਯਾਜਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੇਜਣ ਦੇ ਮਗ ਿਫੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਣ।
ਇ ਫੰ ਧੀ : ਜ਼ਸ਼ਵਦਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢਰੋਂ ਜ਼ਜਰਾ ਭੈਜ਼ਜਟਯੇਟ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਵਰੋਂ

The Punjab Epidemic Disease,

Act COVID-19, Regulation, 2020 ਅਧੀਨ ਿਾਤ ਸ ਅਜ਼ਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਸਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ
ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਸੈ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ 19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦੇ ਪੈਰਣ ਨੰ ਯਕਣ ਰਈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਰੱਗੇ ਰਾੱਕਡਾਨ /ਕਯਜ਼ਪਊ ਕਾਯਨ
ਜ਼ਿਰਾ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਵਿੇ ਿਵਾੀ ਭਿਦਯਾਂ ਅਤੇ ਿਾ ਤਯ ਤੇ ਬੱ ਠਾ ਰੇ ਫਯ/ਭਿਦਯ ਯਜ਼ਸ ਯਸੇ ਸਨ। ਜ ਆਣੇ ਜ਼ੱ ਤਯੀ
ਯਾਜ ਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਰਈ ਇੱ ਛੱ ਕ ਸਨ ਯੇਰਵੇ ਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਯਾਂ ਦੇ ਫਾਸਯ ਬੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਸ ਯਸੀ ਸੈ। ਜ਼ਜ ਕਾਯਨ
ਇਨਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦਯੀ ਦੇ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਫਣਾਉਣਾ ਭਜ਼ਸ਼ਕਰ ਸ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ ਅਤੇ ਕਜ਼ਵਡ

19 ਦੇ ਪੈਰਣ ਦਾ

ਖ਼ਤਯਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾਸੈ।
ਜ਼ਿਰਾ ਭੈਜ਼ਜਟਯੇਟ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਸੈ ਜ਼ਕ ਸਕਭ ਜਾਯੀ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜੇਕਯ ਕਈ ਬੱ ਠਾ ਭਾਰਕ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਕੇ ਭਿਦਯ ਨੰ ਪਾਯਗ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਉਦੇ ਜ਼ਵਯੱ ਧ ਉ ਕਟ ਦੇ ਅਨਾਯ ਖ਼ਤ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕਭ ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਸੀ ਤਯੰ ਤ ਰਾਗ ਸਣਗੇ।
===================

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1694/2020-DPRO Amritsar
I/31242/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਤਜ਼ਸਤ ਇੰ ਡੀਅਨ ਯਟ ਜ਼ਜੰ ਭ ਨੇ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿਨਦਾਨ ਕੈਂ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 4 ਜਨ (

)-ਕਜ਼ਵਡ ੰ ਕਟ ਦੇ ਚੱ ਰਦੇ ਫਰੱਡ ਫੈਂਕ ਦੀ ਿਨ ਦੀ ਰ ੜ ਯੀ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ

ਤਜ਼ਸਤ ਇੰ ਡੀਅਨ ਯਟ ਜ਼ਜੰ ਭ ਨੇ ਗਯ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਮਗ ਨਾਰ ਜ਼ਕਿਾਰ ਕਰ ਨੀ ਭਜੀਠਾ ਯਡ
ਜ਼ਵਿੇ ਿਨਦਾਨ ਕੈਂ ਰਗਾ ਕੇ 60 ਮਜ਼ਨਟ ਿਨ ਦਾ ਮਗਦਾਨ ਾਇਆ ਸੈ। ਡਾ. ਨੀਯਜ ਸ਼ਯਭਾ ਇੰ ਚਾਯਜ ਫਰੱਡ ਫੈਂਕ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰਗਤਾਯ ਕਯਜ਼ਪਊ ਤੇ ਰਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਯਨ ਫੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਿਨ ਦਾ ਟਾਕ ਫਣਾਈ ਯੱ ਿਣ ਰਈ ਗੈਯ
ਯਕਾਯੀ ੰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਯ ਜਥੇਫੰਦੀਆਂ ਵੱ ਡਾ ਮਗਦਾਨ ਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇੰ ਡੀਅਨ ਯਟ
ਜ਼ਜੰ ਭ ਭਜੀਠਾ ਯਡ ਅਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ੱ  ਭਸਾਜਨ ਦੇ ਜ਼ਸਮਗ ਨਾਰ ਿਨਦਾਨ ਕੈਂ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ , ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਜੰ ਭ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਤੇ ਸਯ ਿਨ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱ ਧ ਚੜ • ਕੇ ਜ਼ਸੱ ਾ ਜ਼ਰਆ। ਇ ਭਕੇ 60 ਮਜ਼ਨਟ ਿਨ ਦਾਨ ਸਇਆ। ਉਨਾਂ
ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਭਕੇ ਯਡੈਂਟ ਭੈਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਿੀ ਯਭਨ ਸ਼ਯਭਾ

, ਜ਼ਡਟੀ ਭੈਡੀਕਰ ਯਡੈਂਟ ਡਾ. ਨਜ਼ਯੰ ਦਯ

ਜ਼ੰ ਘ, ਿੀ ਗਯਵ ਅਗਯਵਾਰ ਤੇ ਸਯ ਿਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ। ਫਰੱਡ ਫੈਂਕ ਵੱ ਰੋਂ ਕੈਂ ਿਫੰਧਕਾਂ ਨੰ ਨਭਾਨ ਜ਼ਚੰ ਨ
ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਕੈਸ਼ਨ
ਿਨਦਾਨ ਕੈਂ ਭਕੇ ਿਫੰਧਕਾਂ ਨੰ ਨਭਾਜ਼ਨਤ ਕਯਦੇ ਡਾ. ਯਭਨ ਸ਼ਯਭਾ , ਡਾ. ਨਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਅਤੇ ਸਯ।
============

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1694/2020-DPRO Amritsar
I/31309/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
'ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ'
ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਵੱ ਚ 9 ਸਯ ਭਯੀਿ ਠੀਕ ਸ ਕੇ ਘਯਾਂ ਨੰ ਯਤੇ
ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਜ਼ਟਵ ਕੇ ਸ 87
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ 4 ਜਨ ( )-ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਯਨਾ ਜ਼ਖ਼ਰਾਪ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵੱ ਚ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ਸਾਜ਼ਰ ਕਯਕੇ ਅੱ ਜ

9 ਰ ਕ ਸਯ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਨੰ ਯਤੇ

ਸਨ। ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਣ ਤੱ ਕ 326 ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਖ਼ਰਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਜ਼ਜੱ ਤ ਕੇ ਘਯਾਂ ਨੰ ਯਤ ਚੱ ਕੇ ਸਨ।
ਇ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ : ਜ਼ਸ਼ਵਦਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਰੋਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਵਚ ਸਣ ਤੱ ਕ
ਕੱ ਰ 420 ਕੇਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕਜ਼ਟਵ ਕੇਾਂ ਦੀ ਕੱ ਰ ਜ਼ਗਣਤੀ

87 ਯਜ਼ਸ ਗਈ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੇ

'ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ' ਤਜ਼ਸਤ ਕਯਨਾ ਜ਼ਿਰਾਫ਼ ਜ਼ਜਰੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜੰ ਗ ਜਾਯੀ ਸੈ ਅਤੇ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੇ ਕਯਨਾ ਟੈਟ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆ ਸਨ
ਉਸ ਭਿਫਤ ਇੱ ਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਰ ਜ਼ਜੱ ਤ ਦਯਿ ਕਯ ਯਸੇ ਸਨ। : ਜ਼ਢਰੋਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸ ਕੇ ਘਯ ਯਤਣ ਵਾਜ਼ਰਆਂ ਨੰ ਸ਼ਬ
ਕਾਭਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਆ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਰ ਕ ਠੀਕ ਸ ਕੇ ਜਰਦ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਨੰ ਯਤਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸਣ
ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਵਚ ਕਯਨਾ ਨਾਰ

7 ਭਯੀਜ ਆਣੀ ਜਾਨ ਗਆ ਚੱ ਕੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ਤਜ਼ਸਤ

ਡਾਕਟਯੀ ਅਭਰਾ ਕਯਨਾ ਨਾਰ ਰੜ • ਯਸੇ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਿ ਯੇਿ ਕਯ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। ਜਦਜ਼ਕ ਇਕਾਂਤਵਾ ਜ਼ਵਚ ਯਜ਼ਸ ਯਸੇ
ਰ ਕਾਂ ਫੰ ਧੀ ਵੀ ਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਯੱ ਿੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ।
ਡਾ. ਜਗਰ ਜ਼ਕਸ਼ਯ , ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਨਾਰ ਜ਼ਨੱ ਟਣ ਰਈ ਯੇ ਇੰ ਤਜਾਭ ਕੀਤੇ ਸ ਸਨ ਅਤੇ
ਰ ਕਾਂ ਨੰ ਘਫਯਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਰ ੜ ਨਸੀ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਯਕਾਯੀ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦੇ ਸ ਕਯਨਾ
ਨੰ ਸਯਾ ਕਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇ ਉਯ ਪਜ਼ਤਸ ਾ ਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਡਚਾਯਜ ਸਣ
ਵਾਰੇ ਭਯੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਿੀ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਚੰ ਦਯ , ਿੀ ਸ਼ਯਦ ਭੌਂਗਾ, ਵੀਨਾ, ਿੀ ਗਯਫਖ਼ ਯਾ , ਿੀ ਯਜ਼ਸਤ ਅਯੜਾ , ਿੀ ਦਕਸ਼
ਅਯੜਾ, ਿੀਭਤੀ ਕੇਵਰ ਯਾਣੀ, ਿੀ ਅਸ਼ਕ ਅਯੜਾ ਅਤੇ ਿੀਭਤੀ ਸ਼ੀਰਾ ਸਨ।
=========
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਘਯਾਂ ਨੰ ਯਤਣ ਦੇ ਚਾਸਵਾਨ ਿਵਾੀ ਭਿਦਯ ਕੰ ਟਯਰ ਯਭ ਉਤੇ ਪਨ ਕਯਕੇ ਆਣਾ ਨਾਭ ਜ਼ਰਿਾਉਣ
7 ਜਨ ਤੱ ਕ ਸੀ ਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾਭ-ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 4 ਜਨ (

)-ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਯਾਜ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਭ ਕਯਦੇ ਿਵਾੀ ਭਜਦਯ , ਜ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ ੰ ਕਟ

ਦੇ ਚੱ ਰਦੇ ਆਣੇ ਗਿਜ਼ਸ ਯਾਜ ਬਾਵ ਘਯਾਂ ਨੰ ਯਤਣਾ ਚਾਸੰ ਦੇ ਸਨ , ਵਾਤੇ ਸਯੇਕ ਤਯਾਂ ਦਾ ਿਫੰਧ ਕਯ ਯਸੀ ਸੈ। ਇ
ਰਈ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੇਰ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਗਆਂਢੀ ਯਾਜਾਂ ਰਈ ਫੱ ਾਂ ਵੀ ਬੇਜੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਨ , ਯ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚਾਸਵਾਨ ਿਵਾੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਜਰੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਭਰ ਯਸੀ ਸੈ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਯ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਜਰੇ ਜ਼ਵਚ ਯਜ਼ਸ ਜ਼ਯਸਾ ਕਈ
ਿਵਾੀ ਭਿਦਯ ਆਣੇ ਘਯ ਨੰ ਜਾਣਾ ਚਾਸੰ ਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਉਸ 7 ਜਨ ਤੱ ਕ ਆਣਾ ਨਾਭ ਕਜ਼ਵਡ ਕੰ ਟਯਰ ਯਭ , ਜ਼ਜਦਾ
ਪਨ 0183- 2500598 ਅਤੇ 2500698 ਉਤੇ ਦੇਵੇ , ਤਾਂ ਜ ਉਦੀ ਰ ੜ ਅਨਾਯ ਿਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ
ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਪਨ ਨੰਫਯਾਂ ਉਤੇ ਿਾਤ ਸ ਡੈਟੇ ਦੇ ਅਧਾਯ ਉਤੇ ਸੀ ਜਾਣ ਰਈ ਯੇਰ ਜਾਂ ਫੱ ਾਂ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਿਫੰਧ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਸੈ ,  ਜ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਸਵਾਨ ਸੈ , ਉਸ ਉਕਤ ਪਨ ਨੰਫਯਾਂ ਉਤੇ ਿਯਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ , ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਚ
ਆਣਾ ਨਾਭ, ਪਨ ਨੰਫਯ, ਜ਼ਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਸੈ , ਜ਼ਕੰ ਨੇ ਭੈਂਫਯ ਜਾਣਾ ਚਾਸੰ ਦੇ ਸਨ ਆਜ਼ਦ ਨੋਟ ਕਯਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ
ਇੰ ਨਾਂ ਰ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਕੇ ਦਪਤਯ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਨਸੀਂ , ਇਸ ਕੇਵਰ ਪਨ ਕਯਨ ਫਾਕੀ ਿਫੰਧ ਅੀਂ ਆ ਕਯਕੇ ਇੰ ਨਾਂ ਨੰ
ਪਨ ਕਯਕੇ ਜਾਣ ਰਈ ੱ ਜ਼ਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ ਦੇ ਚੱ ਰਦੇ ਜ਼ਕੇ ਦਪਤਯ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਨ ਉਤੇ
ਇਕੱ ਠੇ ਸਣਾ ਵਾਇਯ ਨੰ ੱ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਸੈ ,  ਿਵਾੀਆਂ ਨੰ ਅੀਰ ਸੈ ਜ਼ਕ ਉਸ ਆਣੀ ਜ਼ਸਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ
ਯੱ ਿਦੇ ਸ ਜਨਤਕ ਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਨਾ ਸਣ ਕੇਵਰ ਪਨ ਕਯਕੇ ਸੀ ਆਣਾ ਨਾਭ ਤੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣ।
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