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ਕਯਨਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰਈ ਕੂਯਥਰਾ ਜਜਰਹ ਜਵਚ

3 ਥਾਨਾਂ ’ਤ ਅੱ ਜ ਕਯਨਾ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ

ਪਰਤਾੂਯਵਕ ਸਈ ਸ। ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀਭਤੀ ਦੀਤੀ ਉੱਰ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਸਠ ਅੱ ਜ ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਜਵਖ ਫਣਾ
ਗ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਯਡ ਜਵਚ ਇਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਸਈ , ਜਜ ਤਜਸਤ ਟਾਪ ਨਯ ਜਫਭਰਾ ਨੂੂੰ ਵਕੀਨ ਦੀ ਜਸਰੀ ਡਜ਼ ਜਦੱ ਤੀ
ਗਈ।ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਡਾ. ੁਬਯਾ ਜੂੰ ਘ ਵਰੋਂ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਕਯਵਾਈ ਗਈ।
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਪਗਵਾੜਾ ਤ ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਬੁਰੱਥ ਜਵਖ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਸਈ।
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਥਾਨਾਂ ’ਤ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਰਗਵਾਉਣ ਵਾਰ ਜਸਤ ਵਯਕਯਾਂ ਨੂੂੰ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਉਯੂੰ ਤ ਜਕ ਜਕਭ ਦੀ ਕਈ ਭੱ ਜਆ
ਨਸੀਂ ਆਈ।
ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਜਵਖ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਜਖਰਾਈ ਰਾਤ ਟੀਭਾਂ ਵਰੋਂ ਜਜਰਹ ਨੂੂੰ ੀਯਭ ਇੂੰ ਟੀਜਚਊਟ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ੀਰਡ
ਵਕੀਨ ਰਗਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਵਰੋਂ ਅੱ ਜ ਜਵਰ ਯਜਨ ਤ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਰਈ ਤਾਇਨਾਤ ਜਸਤ ਅਭਰ
ਭਤ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਭੁਜਸੂੰ ਭ ਦ ਰਫੂੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਆ ਜਕ ਜਜਰਹ ਅੂੰ ਦਯ ਜਸਰ ੜਾਅ ਤਜਸਤ ਯਕਾਯੀ ਤ ਜਨਿੱਜੀ ਸਤਾਰਾਂ ਦ 4000 ਤੋਂ ਜਜਆਦਾ ਜਸਤ
ਵਯਕਯਾਂ ਨੂੂੰ ਵਕੀਨ ਰੱਗਗੀ , ਜਜ ਤਜਸਤ ਅੱ ਜ ਜਸਰ ਜਦਨ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਕੂਯਥਰਾ
ਰਗਬਗ 100-100 ਜਸਤ ਵਯਕਯਾਂ ਨੂੂੰ ਵਕੀਨ ਰਾਈ ਗਈ ਸ। ਵਕੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡਜ਼

, ਪਗਵਾੜਾ ਤ ਬੁਰੱਥ ਜਵਖ

28 ਜਦਨ ਫਾਅਦ ਰੱਗਗੀ ਜਦਜਕ

ਜਸਤ ਵਯਕਯਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੂਜ ੜਾਅ ਜਵਚ ੁਯੱਜਖਆ ਕਯਭੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਕੀਨ ਰੱਗਗੀ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਆ ਜਕ ਵਕੀਨ ਜੱ ਛੋਂ ਜਕ ਵੀ ਜਸਤ ਵਯਕਯ ਨੂੂੰ ਜਕ ਜਕਭ ਦ ਗਰਤ ਰਬਾਵ ਨੂੂੰ ਯਕਣ ਰਈ ਵੀ ੁਖਤਾ
ਰਫੂੰਧ ਕੀਤ ਗ ਸਨ , ਜਜ ਤਜਸਤ ਵਕੀਨ ਜੱ ਛੋਂ 30 ਜਭੂੰ ਟ ਤੱ ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਭਡੀਕਰ ਭਾਜਸਯਾਂ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਸਠ ਯੱ ਖਣ ਜੱ ਛੋਂ
ਸੀ ਜਡਚਾਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
ਉਨਹਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਕਯਨਾ ਵਕੀਨ ਭੁੱ ਚੀ ਭਾਨਵਤਾ ਰਈ ਵਯਦਾਨ ਾਜਫਤ ਸਵਗੀ ਅਤ ਜਛਰ ਰਗਬਗ
ਇਕ ਾਰ ਤੋਂ ਜਜ ੂੰ ਜਭ ਨਾਰ ਜਜਰਹ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੇ ਕਯਨਾ ਦਾ ਟਾਕਯਾ ਕੀਤਾ ਸ ਉ ਰਈ ਉਸ ਜਜਰਹਾ ਵਾੀਆਂ ਦ ਧੂੰ ਨਵਾਦੀ ਸਨ
ਅਤ ਆ ਜਤਾਈ ਜਕ ਵਕੀਨ ਨਾਰ ਇ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਜਰਦ ਛੁਟਕਾਯਾ ਜਭਰ ਗਾ।
ਇ ਭਕ ਜਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ੁਜਯੂੰ ਦਯ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਰਈ ੁਖਤਾ ਰਫੂੰਧ
ਕੀਤ ਗ ਸਨ ਅਤ ਰ ਕਾਂ ਦ ਜਸਮਗ ਨਾਰ ਇ ਜਭਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਪਤਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਇ ਭਕ ਜਜਰਹਾ ਟੀਕਾਕਯਨ ਅਪਯ ਡਾ
ਆਸ਼ਾ ਭਾਂਗਟ , ਸਾਇਕ ਜਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਯਭਸ਼ ਕੁਭਾਯੀ ਫੂੰ ਗਾ , ਜਜਰਹਾ ਜਸਤ ਅਪਯ ਡਾ. ਕੁਰਜੀਤ ਜੂੰ ਘ ਤ ਸਯ
ਡਾਕਟਯ ਾਜਸਫਾਨ ਸਾਜ਼ਯ ਨ।

ਕਸ਼ਨ- ਕੂਯਥਰਾ ਦ ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਜਵਖ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਯਦ ਸ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਦੀਤੀ
ਉੱਰ। ਨਾਰ ਜਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ੁਜਯੂੰ ਦਯ ਕੁਭਾਯ ਵੀ ਸਾਜ਼ਯ ਸਨ।

ਕਸ਼ਨ- ਕੂਯਥਰਾ ਦ ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਜਵਖ ਵਕੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਯਡ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਨ ਭਕ ਵਕੀਨ ਰਾਉਣ ਵਾਰ ਅਭਰ ਨਾਰ
ਗੱ ਰਫਾਤ ਕਯਦੇ ਸ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਦੀਤੀ ਉੱਰ।

