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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ਤਜ਼ਸਤ ਰਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਖਤੀ 

ਜਨਤਕ ਥਾਨਾਂ 'ਤ ਥੁੁੱ ਕਣ ਅਤ ਭਾਕ ਨਾ ਰਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਗਾ ਜੁਯਭਾਨਾ 

ਵਾਸਨਾਂ 'ਚ ਵਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਨਮਜ਼ਭਤ ਜ਼ਗਣਤੀ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ 'ਤ ਸਵਗੀ ਖਤੀ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 7 ਜੂਨ (           )-ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ਤਜ਼ਸਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਦ ਖਤਯ ਤੋਂ ੁਚਤ 
ਕਯਨ ਦੀ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਫੁੁੱ ਝ ਕ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਿਰਾਫ਼ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ੁਜ਼ਰ ਵੁੱ ਰੋਂ ਖਤੀ ਕਯਨ ਦ 
ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੁੱ ਤ ਗ ਸਨ।   

ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ੁਜ਼ਰ ਡਾ. ੁਖਚਨ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਗੁੱ ਰ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਤੋਂ 
ਫਚਾਅ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਿਯੂਯੀ ਜ਼ਨਮਭਾਂ 'ਚ ਭੰੂਸ ਤ ਭਾਕ ਜ਼ਸਨਣਾ ਅਤ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤ ਜ਼ਫਰਕੁਰ ਵੀ ਨਾ ਥੁੁੱ ਕਣ ਨੰੂ 
ਸਯ ਸਾਰਤ ਜ਼ਵਚ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ ਰਕ ਇਨਾਂ ਿਯੂਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਬੁੁੱ ਰ ਕ ਜ਼ਫ਼ਯ ਗਰਤੀਆਂ 
ਕਯਦ ਸਨ , ਉਸ ਆਣ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਖਤਯ 'ਚ ਾਉਂਦ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਚਰਾਣ ਕੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਆਣੀ ਗਰਤੀ ਕਾਯਨ ਰੁੱ ਗ ਜੁਯਭਾਨੇ ਨੰੂ ਮਾਦ ਯੁੱ ਖਦ ਸ ਅੁੱਗ ਤੋਂ ਦੁਫਾਯਾ ਗਰਤੀ ਨਾ 
ਕਯਨ। 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਬ ਤੋਂ ਵਧਯ ਅਣਗਜ਼ਸਰੀ ਰਕ ਭਾਕ ਨਾ ਜ਼ਸਨਣ 'ਚ ਕਯਦ ਸਨ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਤਅ 
ਯਕਭ 500 ਯੁ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਤਯਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤ ਥੁੁੱ ਕ ੁੁੱ ਟਣ ਦੀ ਭਨਾਸੀ 
ਸ ਅਤ ਜ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਅਣਜਾਣ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਜਸਾ ਕਯਦ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 500 ਯੁ ਦਾ ਚਰਾਨ ਕੁੱ ਜ਼ਟਆ ਜਾਵ। 
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਥੁੁੱ ਕ ੁੁੱ ਟ ਕ ਅੀਂ ਕਯਨਾ ਦ ਪਰਣ ਦ ਖਤਯ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦ ਸਾਂ , ਇ ਰਈ ਾਨੰੂ ਭਝਦਾਯ ਫਣਨਾ 
ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਉਨਾਂ ਅੁੱਗ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਦ ਉਰੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਜਸੜੀ ਤੀਯੀ ਗਰਤੀ ਅਕਯ ਰਕ ਕਯਦ ਸਨ , ਉਸ 
ਵਾਸਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਭੁੱਥੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਤੋਂ ਵਧਯ ਵਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਫਠਾਉਣਾ ਸ , ਜ਼ਜ ਕਾਯਨ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਿਟਕਾਰ 
ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਆਯੰਬ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ਨੰੂ ਕਾਭਮਾਫ ਕਯਨ 'ਚ ਭਾਜ 
ਦਾ ਵੁੱ ਡਾ ਸੁੱ ਥ ਸ। ਜਕਯ ਅੀਂ ਰਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਾਰਣਾ ਕਯਾਂਗ ਤਾਂ ਇ ਨਾਰ ਜ਼ਜੁੱ ਥ ਕਯਨਾ ਦ 
ਖਤਯ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਾਂਗ ਉੱਥ ਆਣ ਜ਼ਿਰ ਅਤ ਯਾਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚੋਂ ਕਜ਼ਵਡ ਨੰੂ ਿਤਭ ਕਯਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਇਤਾ ਕਯਾਂਗ। 

========== 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ਨੰੂ ਕਾਭਮਾਫ ਕਯਨ ਰਈ ਰਕ ਜਾਗੂਯਕਤਾ ਵਾਤ ਜੀ  ਜੀ ਵੀ ਸ ਯਗਯਭ  

ਭੰੂਸ ਢਕਣ, ਸੁੱਥ ਵਾਯ-ਵਾਯ ਧਣ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਯੁੱ ਖਣ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਿਜ਼ਯਤ  

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 7 ਜੂਨ (          )-ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਕਯਨਾ 'ਤ ਫ਼ਜ਼ਸਤ ਾਉਣ 'ਚ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਗੀਦਾਯੀ ਵਧਾਉਣ 
ਵਾਤ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਯਤ ਕਯਨ ਰਈ ਆਯੰਬ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ੰਜਾਫ ਤਜ਼ਸਤ ਜ਼ਿਰ 'ਚ ਰਕ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਰਈ ੇਂਡੂ 
ਜ਼ਵਕਾ ਤ ੰਚਾਇਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਜੀ  ਜੀ ਵੀ ਯਗਯਭ ਸ ਗ ਸਨ। 

ਜੀ  ਜੀਿ ਵੁੱ ਰੋਂ ਆਣ ੁੱ ਧਯ ਉਤ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ਦ ਭੁਢਰ ਉਦਸ਼ ਤਜ਼ਸਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ 
ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਜ਼ਕ ਉਸ ਕੰਭ ਕਯਦ ਭਕ ਆਣਾ ਭੰੂਸ ਢਕ ਕ ਯੁੱ ਖਣ , ਸੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਭੇਂ ਫਾਅਦ ਧਣ , ਇੁੱਕ ਦੂਯ 
ਨੰੂ ਛੂਸਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਅਤ ਘੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ 6 ਗਿ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਦੂਯ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਾ ਯੁੱ ਖਣ। 

ਜੀ  ਜੀ ਦ ਜ਼ਿਰਾ ਭੁਖੀ ਵਾ ਭੁਕਤ ਕਯਨਰ ਯਜ਼ਫੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਵੁੱ ਰੋਂ ਆਣ ਭੂਸ ਜੀ  ਜੀਿ 
ਨੰੂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਸ ਦ ਭੰਤਵ ਨੰੂ ਘਯ-ਘਯ ਸੰੁਚਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਤਾਂ ਜ ਆਣ ਜ਼ਿਰ ਤ ੂਫ ਨੰੂ ਕਯਨਾ 
ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਅਤ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਆਯੰਬ ਮਤਨਾਂ ਨੰੂ ਯਰ-ਜ਼ਭਰ ਕ ਕਾਭਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।  

ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚੁੱ ਰਦ ਯਕਾਯੀ , ਗਯ-ਯਕਾਯੀ ਤ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਕਾਯਫਾਯ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਜ਼ਕਯਾਨੀ ਖਤਯ 
ਜ਼ਵਚ ਰੁੱ ਗ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਜ਼ਵਡ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ  ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਕਸਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ , ਤਾਂ ਜ ੇਂਡੂ ਖਤਯ 
ਕਜ਼ਵਡ ਦੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਫਚ ਯਜ਼ਸਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭਨਯਗਾ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਤੁੱ ਕ ਵੀ ਾਫਕਾ ਪਜੀ ਜਵਾਨਾਂ 
ਵੁੱ ਰੋਂ ਸੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਇਨਾਂ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਡਵ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦ ਤਯੀਜ਼ਕਆਂ ਫਾਯ ਦੁੱ  ਯਸ ਸਨ। 
ਦੁੱ ਣਮਗ ਸ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਾਫਕਾ ਪਜੀਆਂ ਨੇ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਸੰੁਚ ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ , 

ਭਿਦੂਯਾਂ ਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ੂਯੀ ਕਯਨ 
ਜ਼ਵਚ ਵੁੱ ਡੀ ਜ਼ਿੰਭਵਾਯੀ ਜ਼ਨਬਾਈ ੀ। 

=========== 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਜਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਰਕ ਰਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਵਚ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ- ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ  

ਕਜ਼ਵਡ ਕਭਫਟ ਕਭਟੀ ਦੀ ਸਈ ਫਠਕ 

ਕਜ਼ਵਡ ਦ ਰਗਾਤਾਯ ਵੁੱ ਧ ਯਸ ਕਾਂ ਨੰੂ ਰਕ ਗੰਬੀਯਤਾ ਨਾਰ ਰਣ-ਡਾ. ਜ਼ਸਭਾਸ਼ੰੂ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 7 ਜੂਨ (         )-ਕਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਵਯੁੁੱ ਧ ਜ਼ਜਰਾ ੁੱ ਧਯ ਉਤ ਫਣਾਈ 'ਕਜ਼ਵਡ ਕਭਫਟ ਕਭਟੀ' ਦੀ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਨੰੂ 
ੰਫਧਨ ਕਯਦ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਿੀ ਜ਼ਸਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਵਚ ਰਗਤਾਯ ਕਜ਼ਵਡ ਦ ਵੁੱ ਧ 
ਯਸ ਕਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫੂ ਾਉਣ ਰਈ ਿਯੂਯੀ ਸ ਜ਼ਕ ਰਕ ਰਾਕਡਾਊਨ ਨੰੂ ਜ਼ਢੁੱ ਰ  ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਰਣ ਤ ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਜ਼ਨਕਰਦ 
ਵਕਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਸਯ ਾਵਧਾਨੀ ਨੰੂ ਅਨਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਸਟਾਉਣ 
ਦਾ ਕਾਯਨ ਕਜ਼ਵਡ ਦਾ ਖਾਤਭਾ ਨਸੀਂ ਸ ਫਰਜ਼ਕ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਯੂਯੀ ਰੜਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਇਸ ਕਦਭ ਚੁੁੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ 
ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਾਨੰੂ ਾਜ਼ਯਆਂ ਨੰੂ ਭਾਕ , ਆੀ ਦੂਯੀ, ਸੁੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਵਯਗੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ 
ਸ ਸੀ ਆਣ ਕੰਭ-ਕਾਯ ਕਯਨੇ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। 

ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦਯਾਨ ਿੀ ਜ਼ਸਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਵਾਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭੁੁੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਵੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਦੀ 
ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕਜ਼ਵਡ ਉਤ ਜ਼ਜੁੱ ਤ ਾਉਣ ਦ ਅਜ਼ਸਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ , ਯ ਇ ਰਈ ਰਕਾਂ ਦ ਜ਼ਸਮਗ ਦੀ ਵੁੱ ਡੀ ਰੜ 
ਸ।  ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਾਭਮਾਫ ਕਯਨ ਰਈ ਅੀਂ ਕਜ਼ਵਡ 19 ਨਾਰ ਜ਼ਨਟਣ ਰਈ ਅਨੇਕ ਉਯਾਰ ਕਯ 
ਯਸ ਸਨ, ਸਯ ਸ਼ੁੱਕੀ ਭਯੀਿ ਦਾ ਟਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਅਤ ਾਿੀਟਵ ਕ ਦ ੰਯਕਾਂ ਦੀ ਗੰਬੀਯਤਾ ਨਾਰ ਜਾਂਚ 
ਸ ਯਸੀ ਸ। ੰਜਾਫ ਤੋਂ ਫਾਸਯੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਰਈ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਤਵਾ ਰਾਜਭੀ ਸ। ਯ ਇਨਾਂ 
ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਸੀ ਰਾਬ ਤਾਂ ਸੀ ਸ ਜਕਯ ਰਕ ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਜ਼ਨਕਰਦ ਵਕਤ ਿਯੂਯੀ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਾਰਣ 
ਕਯਨ। ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤਯੰੁਤ ਾਨੰੂ ਖਫਯ ਕਯ ਅਤ ਅੀਂ ਉਦਾ ਟਟ ਕਯਵਾ ਕੀ।  

         ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਤੋਂ ਫਾਸਯੋਂ ਆ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਸਰ 7 ਜ਼ਦਨ ਉ ਦੀ ਭਯਜੀ ਭੁਤਾਜ਼ਫਕ ਸਟਰ ਜਾਂ 
ਯਕਾਯੀ ਕੇਂਦਯ ਜ਼ਵਖ ਯੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਟਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਦੀ ੂਯਤ ਜ਼ਵਚ 
ਅਗਰ 7 ਜ਼ਦਨ ਆਣ ਘਯ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸੀ ਕਾਂਤਵਾ ਯਜ਼ਸਣਾ ਵਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਯਯਟ ਾਜਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਦੀ 
ੂਯਤ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਉ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਬਯਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਫਾਸਯੋਂ ਆ 
ਸਯਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਰਈ  ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨਾ ਵੀ ਰਾਜਭੀ ਸਵਗਾ।   



 ਿੀ ਜ਼ਸਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯੀ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਕਯਨ ਉਤ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ੁਜ਼ਰ ਨੰੂ ਖਤ 
ਕਾਯਵਾਈ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਯੀ ਜੁਯਭਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤ ਜਾਣਗ।  ਉਨਾਂ ਨੇ 
ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਫਾਸਯ ਜਾਂਦ ਭੇਂ ਭਾਕ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਕਯਨ। ਇ ਭਕ ਿੀਭਤੀ ਅਨਭਜਤ ਕਯ ਸਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ , ਡਾ: ਜੁਗਰ ਜ਼ਕਸ਼ਯ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ , ਡਾ 
ਭਦਨ ਭਸਨ ਅਤ ਸਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ। 

 

ਕਸ਼ਨ 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਿੀ ਜ਼ਸਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਵਾਰ 'ਕਜ਼ਵਡ ਕਭਫਟ ਕਭਟੀ' ਦੀ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦੀ ਿਧਾਨਗੀ ਕਯਦ ਸ। 

 ----- 


