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ਦਪਤਯ ਜਜਰਹਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ
ਕਫਜਨਟ ਭੰ ਤਯੀ ਸਿੀ .ੀ. ਸਨੀ ਨੇ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਤਜਹਤ ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜਿਖ ਅਜਤ ਆਧੁਜਨਕ ਕਯਨਾ ਟਸਜਟੰ ਗ
ਰ ਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਹੁਣ ਜਜਰ ੇਹ ਜਿਿੱ ਚ ਯਜਾਨਾ ਹ ਸਕਣਗ ਜਤੰ ਨ ਹਜ਼ਾਯ ਦ ਕਯੀਫ ਟਸਟ
ੰ ਜਾਫ ਜਿਿੱ ਚ ਕਯਨਾ ਟਸਜਟੰ ਗ ਹੁਣ 9 ਹਜ਼ਾਯ ਤਿੱ ਕ ਯਜ਼ਾਨਾ ਹ ਸਕਗੀ-.ੀ. ਸਨੀ
ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ, 2 ਜੂਨ: - --ੰ ਜਾਫ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰ ਦਯ ਜਸੰ ਘ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕਜਿਡ- 19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਤ ਕਾਫੂ ਾਉਣ ਰਈ
ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ। ਇਸ ਜਭਸ਼ਨ ਤਜਹਤ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਕਈ ਸੁਜਿਧਾਿਾਂ ਿੀ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ
ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਿੱ ਜ ਇਸ ਹੀ ਰੜੀ ਤਜਹਤ ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ ਦ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜਿਖ ੰ ਜਾਫ ਦ ਕਫਜਨਟ ਭੰ ਤਯੀ ਭਡੀਕਰ ਖਜ
ਤ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਸਿੀ .ੀ. ਸਨੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕਯਨਾ ਟਸਜਟੰ ਗ ਰਈ ਅਜਤ ਆਧੁਜਨਕ ਰ ਫ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਜਸ ਨਾਰ ਯਜਾਨਾ ਕਯਨਾ
ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਰਿੱਗਬਿੱ ਗ 3000 ਟਸਟ ਹ ਸਕਣਗ ਜਜਥ ਇਹ ਟਸਟ ਜਹਰਾਂ ਕਿਰ 400 ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਹੀ ਹੁੰ ਦ ਸਨ।
ਕਜਫਨਟ ਭੰ ਤਯੀ ਸਿੀ ਭ ਿਕਾਸ਼ ਸਨੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਉਨਹਾਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਪਯੀਦਕਟ ਜਿਖ
ਨਿੇਂ ਰ ਫ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤ ਕਿੱ ਰ ਉਨਹਾਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਜਟਆਰਾ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜਿਖ ਿੀ ਕਯਨਾ ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਟਸਟ
ਰਈ ਨਿੇਂ ਰ ਫ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਸਿੀ ਸਨੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰ ਦਯ
ਜਸੰ ਘ ਦੀ ਮਗ ਅਗਿਾਈ ਹਠ ਕਯਨਾ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਕਣ ਅਤ ਇਸ ਦੀ ਸਜਰੰਗ

, ਟਸਜਟੰ ਗ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ਾ ਦ

ਇਰਾਜ ਰਈ ਜਿਆਕ ਿੱ ਧਯ ਤ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ ਅਤ ਯਾਜ ਜਿਿੱ ਚ ਕਯਨਾ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਸਟ ਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਿਧਾਉਣ
ਰਈ ਜਤੰ ਨੋਂ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਅਜਤ ਆਧੁਜਨਕ ਰ ਫਾਂ ਸਥਾਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ਦਸ਼ ਜਿਿੱ ਚ ਰਿੱਗਣ ਿਾਰੀਆਂ
ਇਹ ਆਣੀ ਜਕਸਭ ਦੀਆਂ ਜਹਰੀਆਂ ਅਜਤ ਆਧੁਜਨਕ ਕਯਨਾ ਟਸਜਟੰ ਗ ਰ ਫਜ਼ ਹਨ ਜਜੰ ਨਾ ਜਿਿੱ ਚ ਕਯਨਾ ਜਫਭਾਯੀ ਦਾ ਟਸਟ
ਅਜਤ ਆਧੁਜਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਸੁਯਿੱਜਖਅਤ ਰ ਫਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਕੰ ਭ ਕਯਦ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਕਯਨਾ ਰਾਗ ਰਿੱਗਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਯਾ ਨਹੀਂ ਯਜਹੰ ਦਾ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਨਹਾਂ ਰ ਫਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਨਾਰ ਸੂਫ ਜਿਿੱ ਚ ਯਜ਼ਾਨਾ ਕਯਨਾ ਟਸਜਟੰ ਗ ਦੀ
ਸਭਿੱ ਯਥਾ 9 ਹਜ਼ਾਯ ਤਿੱ ਕ ੁਿੱ ਜ ਜਾਿਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਕ ਰ ਫ ਜਿਿੱ ਚ 3 ਹਜ਼ਾਯ ਟਸਟ ਹਣਗ ਅਤ ਜਤੰ ਨਾ ਰ ਫਾਂ ਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ
ਜਭਰਾ ਕ ਹੁਣ 9 ਹਜ਼ਾਯ ਹ ਜਾਿਗੀ। ਜਦਜਕ ਜਹਰਾਂ ਇਕ ਜਦਨ ਜਿਿੱ ਚ

1050 ਟਸਟ ਹੁੰ ਦ ਸਨ।ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ੰ ਜਾਫ

ਟਸਜਟੰ ਗ ਦ ਭਾਭਰ ਜਿਿੱ ਚ ਦਸ਼ ਦਾ ਭਹਯੀ ਸੂਫਾ ਫਣ ਜਾਿਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਹਰਾਂ ਕਯਨਾ ਟਸਟ ਰਈ ਸੈਂਰ ੂਨੇ
ਰ ਫਯਟਯੀ ਜਿਿੱ ਚ ਬਜਣ ੈਂਦ ਸਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਯਯਟ ਆਉਣ ਤ 14 ਜਦਨ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱ ਧ ਸਭਾਂ ਰਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਇਨਹਾਂ ਰ ਫਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਨਾਰ ਹੁਣ ਜਯਯਟ ਉਸ ਜਦਨ ਹੀ ਿਾਤ ਹ ਜਾਿਗੀ।
ਸਿੀ ਸਨੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਡਾਕਟਯਾਂ ਅਤ ਯਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਾਪ ਿਿੱ ਰੋਂ ਫਹੁਤ ਹੀ ਿਧੀਆ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ ਅਤ
ਜਦਨ ਯਾਤ ਆਣੀ ਜਡਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦਹੀ ਨਾਰ ਜਨਬਾਇਆ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ। ਸਿੀ ਸਨੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕਯਦ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਡਾਕਟਯ ਆਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਯਿਾਹ ਨਾ ਕਯਦ ਹ ਿੀ ਕਯਨਾ ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਕਯ ਯਹ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜਰਹਾ
ਿਸਾਸ਼ਨ ਅਤ ੁਜਰਸ ਿਸਾਸ਼ਨ ਿਿੱ ਰੋਂ ਿੀ ਫਹੁਤ ਜਭਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਸਾਯ ਅਜਧਕਾਯੀ ਤ ਕਯਭਚਾਯੀ ਆਣੀ
ਆਣੀ ਜਡਊਟੀ ਨੂੰ ੂਯੀ ਜਜੰ ਭਿਾਯੀ ਨਾਰ ਜਨਬਾ ਯਹ ਹਨ। ਸਿੀ ਸਨੀ ਨੈ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜਿਖ ਜਰਦ
ਹੀ ਰਾਜਭਾ ਥਯੀ ਤ ਿੀ ਕੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਇਸ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ

ਇਸ ਸਭੇਂ ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜਿਿੱ ਚ ਯਜਾਨਾ 1200 ਦ ਰਿੱਗਬਿੱ ਗ ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਟਸਟ ਹਣ ਰਈ ਆ ਯਹ ਹਨ ਅਤ ਨਿੇਂ
ਰ ਫ ਸਥਾਤ ਹਣ ਨਾਰ ਸਾਯ ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਟਸਟ ਇਕ ਜਦਨ ਜਿਿੱ ਚ ਹ ਸਕਣਗ।
ਸਿੀ ਸਨੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਭੇਂ ਜਜਰ ੇਹ ਜਿਿੱ ਚ ਰਿੱਗਬਿੱ ਗ

60 ਦ ਕਯੀਫ ਕਯਨਾ ਦ ਭਯੀਜ ਦਾਖਰ ਹਨ ਜਜੰ ਨਾਂ ਦਾ

ੂਯਾ ਇਰ ‘ੋਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਫਯਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਰ ੜ ਨਹੀਂ ਜਜਰਹਾ ਿਸਾਸ਼ਨ ਸਾਯ ੁਖਤਾ
ਇੰ ਤਜਾਭ ਕੀਤ ਗ ਹਨ।
ਇਸ ਭਕ ਸਿ ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਘ ਜਢਰੋਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ , ਡਾ: ਸੁਖਚਨ ਜਸੰ ਘ ਜਗਿੱ ਰ ੁਜਰਸ ਕਜਭਸ਼ਨਯ
ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ, ਜਿੰ ਸੀਰ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਯਭਾ , ਿਾਇਸ ਜਿੰ ਸੀਰ ਡਾ: ਿੀਨਾ ਚਤਯਥ , ਡਾ: ਜਸ਼ਰਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਜਸਿੱ ਧੂ , ਡਾ:
ਕ:ਡੀ: ਜਸੰ ਘ, ਡਾ: ਨਛਿੱ ਤਯ ਜਸੰ ਘ, ਸੁਯਡੰ ਟ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਡਾ: ਯਭਨ ਸ਼ਯਭਾ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਹਯ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਿੀ ਹਾਜਯ ਸਨ।

=========
ਕਸ਼ਨ
ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ ਦ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਜਿਖ ੰ ਜਾਫ ਦ ਕਫਜਨਟ ਭੰ ਤਯੀ ਭਡੀਕਰ ਖਜ ਤ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਸਿੀ .ੀ. ਸਨੀ ਕਯਨਾ
ਟਸਜਟੰ ਗ ਅਜਤ ਆਧੁਜਨਕ ਰ ਫ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਯਦ ਹ। ਨਾਰ ਹਨ ਸਿ ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਘ ਜਢਰੋਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ
ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ, ਡਾ: ਸੁਖਚਨ ਜਸੰ ਘ ਜਗਿੱ ਰ ੁਜਰਸ ਕਜਭਸ਼ਨਯ।
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ਦਪਤਯ ਜਜਰਹਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ
ਕਜਿਡ -19 ਨੂੰ ਪਰਣ ਯਕ ਕ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਕਾਭਮਾਫ- ਿਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ
ੰ ਜਾਫ ਤੋਂ ਫਾਹਯੋਂ ਆਉਣ ਿਾਜਰਆਂ ਰਈ 14 ਜਦਨ ਦਾ ਕਾਂਤਿਾਸ ਜਯੂਯੀ
ਕਿਾ  ਡਾਉਨ ਰ ਡ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ ਰਾਜਭੀ
ਕਜਿਡ ਕਭਫਟ ਕਭਟੀ ਦੀ ਹਈ ਫਠਕ
ਅੰ ਜਭਿਤਸਯ, 2 ਜੂਨ:-- ਅਿੱ ਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰ ਯਡ ਸਕੂਰ ਜਿਖ ਿਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀ ਜਹਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਿਾਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ
ਹਠ ਕਜਿਡ ਕਭਫਟ ਕਭਟੀ ਦੀ ਭੀਜਟੰ ਗ ਹਈ। ਇਸ ਭੀਜਟੰ ਗ ਜਿਿੱ ਚ ਜਸਹਤ

, ੁਜਰਸ ਿਸਾਸ਼ਨ ਅਤ ਜਸਿਰ ਿਸਾਸ਼ਨ ਦ

ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੇ ਬਾਗ ਜਰਆ। ਭੀਜਟੰ ਗ ਜਿਿੱ ਚ ਅਗਰ ਚਯਨ ਦ ਰਾਕ ਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਜਤਆਯ ਕੀਤ ਗ ਕਸ਼ਨ ਰਾਨ ਤ
ਜਿਚਾਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।
ਭੀਜਟੰ ਗ ਦਯਾਨ ਸਿੀ ਜਹਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਿਾਰ ਿਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ੰ ਜਾਫ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰ ਦਯ
ਜਸੰ ਘ ਿਿੱ ਰੋਂ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਨੂੰ ਕਾਭਮਾਫ ਕਯਨ ਰਈ ਕਜਿਡ 19 ਜਫਭਾਯੀ ਨੂੰ ਜਨਟਣ ਰਈ ਅਨੇਕ ਉਯਾਰ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਯਨਾ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੂੰ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਕ ਕ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਨੂੰ ਕਾਭਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਫੰ ਧਤ
ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ੰ ਜਾਫ ਤੋਂ ਫਾਹਯੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰ ਹਯਕ ਜਿਅਕਤੀ ਰਈ 14 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਤਿਾਸ ਰਾਜਭੀ ਹ। ਉਨਹਾਂ
ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ੰ ਜਾਫ ਤੋਂ ਫਾਹਯੋਂ ਆ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਹਰ 7 ਜਦਨ ਉਸ ਦੀ ਭਯਜੀ ਭੁਤਾਜਫਕ ਹਟਰ ਜਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸਯਕਾਯੀ ਕੇਂਦਯ
ਜਿਖ ਯਿੱ ਜਖਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 5ਿੇਂ ਜਦਨ ਟਸਜਟੰ ਗ ਜਯਯਟ ਨੈਗਜਟਿ ਆਉਣ ਉਯੰ ਤ ਅਗਰ 7 ਜਦਨ ਆਣ ਘਯ
ਜਿਿੱ ਚ ਹੀ ਕਾਂਤਿਾਸ ਯਜਹਣਾ ਿਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਯਯਟ ਾਜਜਟਿ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਯਤ ਜਿਿੱ ਚ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਿਾਯਡ ਜਿਿੱ ਚ ਬਯਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫਾਹਯੋਂ ਆ ਹਯਕ ਜਿਅਕਤੀ ਰਈ ਕਿਾ  ਡਾਊਨਰ ਡ
ਕਯਨਾ ਿੀ ਰਾਜਭੀ ਹਿਗਾ।
ਸਿੀ ਜਹਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਿਾਰ ਨੈ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਜਜਰ ੇਹ ਅੰ ਦਯ ਕਜਿਡ ਕਭਫਟ ਕਭਟੀ ਗਜਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ,
ਜਜਸ ਜਿਿੱ ਚ ਹਯਕ ਜਿਬਾਗ ਦੀ ਬੂਜਭਕਾ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਯਕ ਜਿਬਾਗ ਨੂੰ ਆਣੀ ਬੂਜਭਕਾ ਅਨੁਸਾਯ
ਆਣਾ ਕੰ ਭ ੂਯੀ ਤਨਦਹੀ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੂੰ ਯਕ ਸਕਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਕ ਿਧੀਕ
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਜਿਬਾਗਾਂ ਦ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਕਰੋਂ ਸੁਝਾ ਿੀ ਭੰ ਗ ਗ। ਸਿੀ ਜਹਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਯਕਾਯ
ਿਿੱ ਰੋਂ ਇਸ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੂੰ ਯਕਣ ਰਈ ਜਿਆਕ ਿਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਹਨ।ਸਿੀ ਜਹਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਯਕਾਯੀ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ
ਨਾ ਕਯਨ ਤ ਸਖਤ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਯਭਾਨੇ ਿੀ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ
ਉਹ ਫਾਹਯ ਜਾਂਦ ਸਭੇਂ ਭਾਸਕ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨ ਅਤ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ ਤੋਂ ਿਹਜ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਸਕਯਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹ।
ਇਸ ਭਕ ਸਿੀ ਸੰ ਦੀ ਜਯਸ਼ੀ ਜਾਇੰ ਟ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨਗਯ ਜਨਗਭ, ਸਿੀ ਯਜਤ ਫਯਾ ਜਡਟੀ ਡਾਇਯਕਟਯ ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯਾਂ,
ਸਿੀਭਤੀ ਅਨਭਜਤ ਕ ਯ ਸਹਾਇਕ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ , ਸਿੀ ਜਿਕਾਸ ਹੀਯਾ , ਭਡਭ ਅਰਕਾ ਕਾਰੀਆ , ਸਿੀ ਜਸ਼ਿਯਾਜ ਜਸੰ ਘ ਫਿੱ ਰ
(ਸਾਯ ਸ:ਡੀ:ਭਜ਼) , ਡਾ: ਜੁਗਰ ਜਕਸ਼ਯ ਜਸਿਰ ਸਯਜਨ , ਡਾ ਭਦਨ ਭਹਨ , ਡਾ: ਆਯ:ਸ:ਸਠੀ , ਡਾ: ਯਭਸ਼ ਾਰ ਤੋਂ
ਇਰਾਿਾ ਜਸਿਰ ਅਤ ੁਜਰਸ ਅਜਧਕਾਯੀ ਹਾਜਯ ਸਨ।

----ਕਸ਼ਨ
ਿਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀ ਜਹਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਿਾਰ ਕਜਿਡ ਕਭਫਟ ਭੀਜਟੰ ਗ ਦੀ ਿਧਾਨਗੀ ਕਯਦ ਹ। ਨਾਰ ਹਨ ਸਿੀ ਸੰ ਦੀ
ਜਯਸ਼ੀ ਜਾਇੰ ਟ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨਗਯ ਜਨਗਭ ਅਤ ਡਾ: ਜੁਗਰ ਜਕਸ਼ਯ ਜਸਿਰ ਸਯਜਨ

