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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਕਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਭੁੱ ਦੇ ਉਤੇ ਯਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰੋਂ ਭੀਜ਼ ੰ ਗ
-ਹਯੇਕ ਨਾਗਜ਼ਯਕ ਦਾ ਕਜ਼ਿਡ ੈਸ
ਅੰ ਮ੍ਭਿਤਸਯ, 21 ਅਿਰ (

)-ਏਮ੍ਿਡ

ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਚਾਯਾਂ

–19 ਦ ਖ਼ਤਯ ਨਾਰ ਮ੍ਨਜੱ ਠਣ ਰਈ ਅੰ ਮ੍ਭਿਤਸਯ ਮ੍ਜਰਾ ਿਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱ ਏ

ਏੀਤ  ਿਫੰਧਾਂ , ਏਮ੍ਿਡ ਦ ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ , ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯਿਾਉਣ ਤ ਏਯਮ੍ਪਊ ਦਯਾਨ ਰ ੜਿੰ ਦ ਰ ਏਾਂ
ਤੱ ਏ ਯਾਸ਼ਨ ਅਤ ਹਯ ਸਭਾਨ ਦੀ ਹੁੰ ਚ ਸਫੰ ਧੀ ਮ੍ਿਚਾਯ-ਚਯਚਾ ਏਯਨ ਰਈ ਅੱ ਜ ਸਯਏਟ ਹਾਊਸ ਮ੍ਿਚ ਡਾਏਟਯੀ ਮ੍ਸੱ ਮ੍ਐਆ
ਤ ਐਜ ਭੰ ਤਯੀ ਸਿੀ . ੀ. ਸਨੀ , ਰ ਏ ਸਬਾ ਭੈਂਫਯ ਸ. ੁਯਜੀਤ ਮ੍ਸੰ  ਜਰਾ , ਭਅਯ ਸ. ਏਯਭਜੀਤ ਮ੍ਸੰ  ਮ੍ਯੰ ਟੂ , ਮ੍ਿਧਾਇਏ
ਸ. ਇੰ ਦਯਫੀਯ ਮ੍ਸੰ  ਫੁਰਾਯੀਆ , ਮ੍ਿਧਾਇਏ ਸਿੀ ਸੁਨੀਰ ਦੱ ਤੀ , ਭੁੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ਦ  ਸ ਡੀ ਸਿੀ ਸੰ ਦੀ ਮ੍ਸੰ  ਸੰ ਧੂ

, ਮ੍ਡਟੀ

ਏਮ੍ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਮ੍ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਮ੍ਸੰ  ਮ੍ਢੱ ਰੋਂ , ੁਮ੍ਰਸ ਏਮ੍ਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. ਸੁਐਚਨ ਮ੍ਸੰ  ਮ੍ੱ ਰ , ਨਯ ਸੁਧਾਯ ਟਯੱ ਸਟ ਦ ਚਅਯਭਨ
ਸਿੀ ਮ੍ਦਨੇਸ਼ ਫੱ ਸੀ, ਸ ਡੀ ਭ ਸਿੀ ਮ੍ਿਏਾਸ ਹੀਯਾ ਨੇ ਮ੍ਿਸਥਾਯਤ ਭੀਮ੍ਟੰ  ਏੀਤੀ।
ਭੀਮ੍ਟੰ  ਮ੍ਿਚ ਡਾਏਟਯੀ ਮ੍ਸੱ ਮ੍ਐਆ ਅਤ ਐਜ ਭੰ ਤਯੀ ਸਿੀ . ੀ. ਸਨੀ ਨੇ ਮ੍ਡਟੀ ਏਮ੍ਭਸ਼ਨਯ ਦੀ ਅਿਾਈ ਹਠ
ਸਭੁੱ ਚੀ ਟੀਭ ਿੱ ਰੋਂ ਏੀਤ  ਉਯਾਮ੍ਰਆਂ ਦੀ ਸਯਾਹਨਾ ਏਯਦ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਅੱ ਜ ਦੀ ਰ ੜ ਹ ਮ੍ਏ ਮ੍ਜਰ ਦ ਹਯਏ ਸ਼ੱ ਏੀ ਮ੍ਿਅਏਤੀ
ਦਾ ਏਮ੍ਿਡ 19 ਟਸਟ ਏਯਿਾਇਆ ਜਾਿ ਅਤ ਜਏਯ ਉਹ ਾਮ੍ਿਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏੀਤਾ ਜਾਿ। ਉਨਾਂ ਮ੍ਏਹਾ
ਮ੍ਏ ਿਾਇਯਸ ਦ ਐਾਤਭ ਰਈ ਹਯਏ ਨਾਮ੍ਯਏ ਦ ਸਾਥ ਦੀ ਰ ੜ ਹ। ਸਿੀ ਸਨੀ ਨੇ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਹਾਰ ਦੀ ੜੀ ਸਮ੍ਥਤੀ ਏੰ ਟਯਰ
ਹਠ ਹ। ਦਾਐਰ ਭਯੀਿ ਿੀ ਠੀਏ ਹ ਏ ਯਾਂ ਨੂੰ ਯਤ ਯਹ ਹਨ , ਜ ਮ੍ਏ ਯਾਹਤ ਿਾਰੀ ੱ ਰ ਹ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਮ੍ਸਆ ਮ੍ਏ ਹਸਤਾਰਾਂ
ਮ੍ਿਚ ਿੀ ਮ੍ਫਭਾਯੀ ਦ ਟਾਏਯ ਰਈ ਨਿੇਂ ਸਾਧਨ ਆ ਯਹ ਹਨ ਅਤ ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਠੀਏ ਹਣ ਨਾਰ ਡਾਏਟਯਾਂ ਦ ਹੌਂਸਰ ਿੀ ਿਧ
ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਮ੍ਫਭਾਯ ਭਯੀਿ ਨੂੰ ਭਾਨਮ੍ਸਏ ਤਯ ਉਤ ਫਰ ਮ੍ਭਮ੍ਰਆ ਹ , ਜ ਮ੍ਏ ਸਭੇਂ ਦੀ ਰ ੜ ਹ।
ਸ. ਜਰਾ ਨੇ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਰ ੜਿੰ ਦ ਤੱ ਏ ਰੰਯ ਤ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਾਈ ਫਾਯ ਆਣ ਮ੍ਿਚਾਯ ਯੱ ਐ ਅਤ ਮ੍ਜਰ ਮ੍ਿਚ ਹੁਣ
ਤੱ ਏ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਏੀਤੀ ਸਰਾਈ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ। ਉਨਾਂ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਜਏਯ ਇਹ ਸੰ ਬਿ ਹਿ ਮ੍ਏ ਹਯਏ ਿਾਸੀ ਦਾ ਟਸਟ ਹ
ਸਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹਯ ਏਈ ਉਾਅ ਨਹੀਂ। ਮ੍ਿਧਾਇਏ ਸ. ਇੰ ਦਯਫੀਯ ਮ੍ਸੰ  ਫੁਰਾਯੀਆ ਤ ਮ੍ਿਧਾਇਏ ਸਿੀ ਸੁਨੀਰ ਦੱ ਤੀ
ਨੇ ਆਣ-ਆਣ ਹਰਏ ਮ੍ਿਚ ਰ ੜਿੰ ਦ ਰ ਏਾਂ ਤੱ ਏ ਯਾਸ਼ਨ ਅਤ ਆਭ ਸ਼ਮ੍ਹਯੀ ਨੂੰ ਸ਼ ਆ ਯਹੀ ਮ੍ਦੱ ਏਤਾਂ ਫਾਯ ੱ ਰ ਏਯਦ
ਇਸ ਨੂੰ ਹਯ ਸੁਐਾਰਾ ਏਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਉਤ ਿਯ ਮ੍ਦੱ ਤਾ। ਸਿੀ ਮ੍ਦਨੇਸ਼ ਫੱ ਸੀ ਨੇ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਆਯਮ੍ਥਏ ਤਯ ਉਤ ਜਏਯ ਮ੍ਏਸ ਤਯਾਂ
ਦੀ ਏਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਿ ਤਾਂ ਫਤਯ ਨਯ ਸੁਧਾਯ ਟਯੱ ਸਟ ਚਅਯਭਨ ਉਹ ਹਯ ਤਯਾਂ ਸ਼ਮ੍ਹਯ ਿਾਸੀਆਂ ਨਾਰ ਐੜ
ਹਨ।
ਮ੍ਡਟੀ ਏਮ੍ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਮ੍ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਮ੍ਸੰ  ਮ੍ਢਰੋਂ ਨੇ ਰ ੜਿੰ ਦ ਰ ਏਾਂ ਰਈ ਏੀਤ ਜਾ ਚੁੱ ਏ ਿਫੰਧ ਅਤ ਿੰ ਡ ਮ੍ਿਚ ਆ ਯਹੀਆਂ
ਏੁੱ ਝ ਭੁਮ੍ਸ਼ਏਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਏਯਿਾਉਂਦ ਮ੍ਜਰਾ ਿਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮ੍ਹਮ ਭੰ ਮ੍ਆ ਮ੍ਏ ਉਹ ਯਾਂ ਮ੍ਿਚ ਯਮ੍ਹ ਏ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਣ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰ  ਮ੍ਜੱ ਤਾਂ। ੁਮ੍ਰਸ ਏਮ੍ਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. ਸੁਐਚਨ ਮ੍ਸੰ  ਮ੍ੱ ਰ ਨੇ ਏਯਮ੍ਪਊ ਦਯਾਨ ਅਭਨ-ਏਾਨੂੰਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ
ੁਮ੍ਰਸ ਿੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਜਾ ਯਹ ਯਾਹਤ ਏੰ ਭਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣੂੰ ਏਯਿਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਯ ਯਾਜਸੀ ਆੂਆਂ ਨੇ ੁਮ੍ਰਸ ਿੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਜਾ ਯਹ
ਇੰ ਨਾਂ ਏੰ ਭਾਂ ਦੀ ਤਾਯੀਪ ਏੀਤੀ।
ਕੈਸ਼ਨ-ਸਯਏਟ ਹਾਊਸ ਮ੍ਿਚ ਭੀਮ੍ਟੰ  ਏਯਦ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ। ਨਾਰ ਹਨ ਸ. ੁਯਜੀਤ ਮ੍ਸੰ  ਜਰਾ
ਮ੍ਿਧਾਇਏ, ਮ੍ਡਟੀ ਏਮ੍ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਮ੍ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਮ੍ਸੰ  ਮ੍ਢੱ ਰ ਤ ੁਮ੍ਰਸ ਏਮ੍ਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. ਸੁਐਚਨ ਮ੍ਸੰ  ਮ੍ੱ ਰ।
=====================

, ਸਿੀ ਸੁਨੀਰ ਦੱ ਤੀ
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਜ਼ਪੁੱ ਕੀ ਪਰ ਅ ਨੇ ੈਯਾ ਭੈਡੀਕਰ ਸ ਾਪ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰ ਡੀਆਂ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦਾ ਸਾਜ-ਸਭਾਨ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ
ਓ ੀ ਸਨੀ ਅਤੇ ਔਜਰਾ ਿੁੱ ਰੋਂ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ
ਅੰ ਮ੍ਭਿਤਸਯ, 21 ਅਿਰ (

ਂ ਇੰ ਡਸਟਯੀ (ਮ੍ਿਏੀ) ਦ ਭਮ੍ਹਰਾ
)-ਪਡਯਸ਼ਨ ਆਪ ਇੰ ਡੀਅਨ ਚੈਂਫਯ ਆਪ ਏਭਯਸ ਡ

ਉਦਭੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ 'ਮ੍ਪਏੀ ਪਰ ਅ' ਨੇ ਏਮ੍ਿਡ 19 ਦ ਟਾਏਯ ਰਈ ਪੰ ਯਟ ਰਾਇਨ ਉਤ ਏੰ ਭ ਏਯ ਯਹ ਯਾ ਭਡੀਏਰ ਸਟਾਪ
ਅਤ ਭੰ ਡੀਆਂ ਮ੍ਿਚ ਏਣਏ ਦੀ ਐਯੀਦ ਮ੍ਿਚ ਰੱ ਮ੍ਏਸਾਨਾਂ ਤ ਭਿਦੂਯਾਂ ਰਈ ਭਾਸਏ , ਸਨੇਟਾਇਿਯ, ਸਾਫੁਣ ਮ੍ਡਸੈਂਸਯ, ਥਯਭ
ਸਏਨਯ ਦ ਏ ਿੱ ਡਾ ਮਦਾਨ ਾਇਆ ਹ। ਡਾਏਟਯੀ ਮ੍ਸੱ ਮ੍ਐਆ ਤ ਐਜ ਭੰ ਤਯੀ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ ਨੇ ਸੰ ਸਥਾ ਿੱ ਰੋਂ ਏੀਤੀ ਇਸ
ਮ੍ਹਰ ਏਦਭੀ ਦਾ ਸਿਾਤ ਏਯਦ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਇਸ ਮ੍ਿਚੋਂ

20 ਥਯਭ ਸਏਨਯ , 100 ੀ ੀ ਈ ਮ੍ਏੱ ਟਾਂ , 500 ਮ੍ਟਿਰ ਰ ਅਯ

ਭਾਸਏ ਅਤ 100 ਨ 95 ਭਾਸਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਹਸਤਾਰ ਦ ਯਾ ਭਡੀਏਰ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਬਜ ਮ੍ਦੱ ਤ  ਹਨ , ਜ ਮ੍ਏ ਇਸ
ਿਰ ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਇਰਾਜ ਮ੍ਿਚ ਰੱ ਹ ਹਨ। ਸ. ਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਐ ਮ੍ਿਚੋਂ 10 ਹਿਾਯ ਭਾਸਏ ਤ 5 ਇੰ ਨਪਯਾ ਯਡ ਥਯਭਾ
ਭੀਟਯ, ਸਾਫਣ ਮ੍ਡਸੈਂਸਯ ਅਤ ਸਨੇਟਾਇਿਯ ਬਤਾਂਿਾਰਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰ ਡੀ ਨੂੰ ਬਜ

, ਤਾਂ ਜ ਉਥ ਏਣਏ ਰ ਏ ਆ ਯਹ

ਮ੍ਏਸਾਨਾਂ ਤ ਐਯੀਦ ਮ੍ਿਚ ਰੱ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੂੰ ਿਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਾਈ ਯੱ ਐਣ ਮ੍ਿਚ ਭਦਦ ਮ੍ਭਰ ਸਏ। ਉਨਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਦ ਿਧਾਨ
ਸਿੀਭਤੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਿਯਭਾ ਅਤ ਡਾ. ਅਨੁਜ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਏਯਦ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਮ੍ਸਹਤ ਿਯ ਅਮ੍ਹਭ ਭੁੱ ਦ ਉਤ ਸੰ ਸਥਾ ਨੇ ਸੰ ਏਟ ਦ
ਮ੍ਦਨਾਂ ਮ੍ਿਚ ਸਾਥ ਦ ਏ ਿੱ ਡਾ ਯਉਏਾਯ ਏੀਤਾ ਹ। ਸ ਡੀ ਭ ਮ੍ਿਏਾਸ ਹੀਯਾ ਨੇ ਦੱ ਮ੍ਸਆ ਮ੍ਏ ਇਸ ਤੋਂ ਮ੍ਹਰਾਂ ਿੀ ਇਸ
ਸੰ ਸਥਾ ਿੱ ਰੋਂ ਰ ੜਿੰ ਦਾਂ ਨੂੰ 6000 ਪੂਡ ਏਟ ਅਤ ਸਨੇਟਯੀ ਡ ਮ੍ਦੱ ਤ  ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਮ੍ਸਆ ਮ੍ਏ ਮ੍ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮ੍ਹਯ
ਦੀਆਂ ਏਈ ਮ੍ਸਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ ਯਾਹਤ ਏਾਯਜਾਂ ਮ੍ਿਚ ਿੱ ਡਾ ਮਦਾਨ ਮ੍ਭਰ ਮ੍ਯਹਾ ਹ , ਮ੍ਜਸ ਸਦਏਾ ਅਸੀਂ ਹਯਏ ਰ ੜਿੰ ਦ
ਤੱ ਏ ਯਾਹਤ ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਮ੍ਿਚ ਏਾਭਮਾਫ ਹ ਹਾਂ।
ਏਸ਼ਨ
ਮ੍ਿਏੀ ਪਰ ਅ ਿੱ ਰੋਂ ਆ ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਤ ਭਾਸਏ ਿਾਤ ਏਯਦ ਡਾਏਟਯੀ ਮ੍ਸੱ ਮ੍ਐਆ ਤ ਐਜ ਭੰ ਤਯੀ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ। ਨਾਰ ਹਨ
ਰ ਏ ਸਬਾ ਭੈਂਫਯ ਸ. ੁਯਜੀਤ ਮ੍ਸੰ  ਜਰਾ।
===================
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਪਸਯ,ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ।
ਡੇਯਾ ਜ਼ਫਆਸ ਯਿਾਨਾ ਭਜੀਠਾ ਜ਼ਿਖੇ ਰ ੜਿੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਡ ਜ਼ਯਹਾ 14 ਹਿਾਯ 'ੈਕਡ ਪੂਡ'-ਕਾਰੀਆ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਿਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਆ ਜਾਇਿਾ
ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇ ਫਯ ਨੂੰ ਿੰ ਡੇ ਸੈਨੀ ਾਈਜਯ ਅਤੇ ਭਾਸਕ
ਅੰ ਮ੍ਭਿਤਸਯ/ਭਜੀਠਾ 21 ਅਯਰ (

)-ਏਯਨਾ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਚੱ ਰਮ੍ਦਆਂ ਮ੍ਜਥ ਸਯਏਾਯਾਂ ਰ ੜਿੰ ਦਾਂ ਰਈ ਹਯ ਤਯਾਂ

ਦ ਿਫੰਧ ਏਯ ਯਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥ ਏਈ ਧਾਯਮ੍ਭਏ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਿੀ ਰ ੜਿੰ ਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਰਾਤਾਯ ਏੰ ਭ ਏਯ ਯਹੀਆਂ
ਹਨ। ਡਯਾ ਮ੍ਫਆਸ ਿਰ ਯਿਾਨਾ 14 ਹਜਾਯ ਪੂਡ ਏਟ ਭਜੀਠਾ ਹਰਏ ਦ ਰ ੜਿੰ ਦਾ ਰਈ ਬਜ ਜਾ ਯਹ ਹਨ।
ਇੰ ਨਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦਾ ਿਟਾਿਾ ਸਿੀਭਤੀ ਅਰਏਾ ਏਾਰੀਆ ਸ ਡੀ ਭ ਭਜੀਠਾ ਨੇ ਦਾਨਾ ਭੰ ਡੀ ਭਜੀਠਾ ਮ੍ਿਐ ਏਣਏ ਦੀ ਐਯੀਦ
ਿਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਰ ਣ ਭਏ ਏੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਭਏ ਭੰ ਡੀ ਮ੍ਿਐ ਆੜਤੀਆਂ , ਸਟਾਪ ਅਤ ਰ ਫਯ ਨੂੰ ਸਨੀਟਾਈਜਯ ਅਤ ਧ ਏ
ਿਯਤਣ ਿਾਰ ਭਾਸਏਾਂ ਦੀ ਿੰ ਡ ਿੀ ਏੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਏੀਤੀ ਮ੍ਏ ਭੰ ਡੀ ਮ੍ਿਚ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਜਾਂ ਏਣਏ ਰ ਏ ਆਉਂਦਾ ਏਈ ਿੀ
ਮ੍ਿਅਏਤੀ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸਫੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਹਯ ਹੀਰ ਆਣ ਆ ਉਤ ਰਾੂ ਏਯ , ਤਾਂ ਜ ਿਾਇਯਸ ਨੂੰ ਪਰਣ
ਦਾ ਭਏਾ ਹੀ ਨਾ ਮ੍ਭਰ ਸਏ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਮ੍ਸਆ ਮ੍ਏ ਏਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਨੂੰ ਰ ਏ ਭੰ ਡੀਆਂ ਮ੍ਿਚ ਹਯ ਤਯਾਂ • ਦ ਿਫੰਧ ਭੁਏੰਭਰ ਏਯ
ਰ  ਹਨ , ਯ ਇਹ ਸਬ ਤਾਂ ਹੀ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਜਏਯ ਭੰ ਡੀ ਮ੍ਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹਯ ਮ੍ਿਅਏਤੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯ। ਉਨਾਂ
ਸਏਟਯੀ ਭਾਯਏੀਟ ਏਭਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਏੀਤੀ ਮ੍ਏ ਭੰ ਡੀਆਂ ਮ੍ਿਚ ਰ ਏਾਂ ਨੂੰ ਇਏ ਸਥਾਨ ਤ ਇਏੱ ਠਾ ਨਾ ਹਣ ਮ੍ਦੱ ਤਾ ਜਾਿ ਅਤ
ਉਨਾਂ ਮ੍ਿਚ ੱ ਟ ੱ ਟ ਇਏ ਭੀਟਯ ਦਾ ਪਾਸਰਾ ਿਯੂਯ ਯੱ ਮ੍ਐਆ ਜਾਿ।
ਸ ਡੀ ਭ ਨੇ ਦੱ ਮ੍ਸਆ ਮ੍ਏ ਭਜੀਠਾ ਮ੍ਿਐ ਨਯ ਏਸਰ ਿਰ ਸ਼ਮ੍ਹਯ ਦ ਇਰਾਮ੍ਏਆਂ ਮ੍ਿਚ ਅਤ ਫਰਾਏ ਮ੍ਿਏਾਸ ਤ ਿਜਏਟ
ਅਪਸਯਾਂ ਿਰ ਮ੍ੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਯ ਸਨੀਟਾਈਿ ਏੀਤਾ ਜਾ ਮ੍ਯਹਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਮ੍ਸਆ ਮ੍ਏ ਜਦ ਤੱ ਏ ਇਹ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਚਰ ਯਹੀ ਹ
ਤਦ ਤਏ ਯਿਾਨਾਂ ਭੰ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸਨੀਟਾਈਿ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ। ਉਨਾਂ ਰ ਏਾਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਏੀਤੀ ਮ੍ਏ ਉਹ ਆਣ ਯਾਂ ਮ੍ਿਚ ਹੀ
ਯਮ੍ਹਣ ਅਤ ਫਹੁਤ ਿਯੂਯਤ ਅਨੁਸਾਯ ਹੀ ਯ ਫਾਹਯ ਮ੍ਨਏਰਣ। ਉਨਾਂ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਜਏਯ ਮ੍ਏਸ ਨੂੰ ਏਈ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸ਼ ਆਉਦੀ
ਹ ਤਾਂ ਭਜੀਠਾ ਮ੍ਿਐ ਫਣ ਏੰ ਟਯਰ ਯੂਭ ਨਾਰ ਸੰ ਯਏ ਸਥਾਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿ। ਇਸ ਭਏ ਨਾਇਫ ਤਮ੍ਹਸੀਰਦਾਯ ਭਜੀਠਾ ਸ਼ਿ
ਜਸਫੀਯ ਮ੍ਸੰ  ਸੰ ਧੂ ਿੀ ਹਾਿਯ ਸਨ।
ਏਸ਼ਨ : ਸਿੀਭਤੀ ਅਰਏਾ ਏਾਰੀਆ ਸ ਡੀ ਭ ਭਜੀਠਾ ਏਣਏ ਦੀ ਐਯੀਦ ਿਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰ ਦ ਹ।
ਏਸ਼ਨ : ਸਿੀਭਤੀ ਅਰਏਾ ਏਾਰੀਆ ਸ ਡੀ ਭ ਭਜੀਠਾ ਆੜਤੀਆਂ ,ਸਟਾਪ ਅਤ ਰ ਫਯ ਨੂੰ ਸਨੀਟਾਈਜਯ ਅਤ ਭਾਸਏ
ਮ੍ਦੰ ਦ ਹ

===================

File No.DIPR/131/2020-DPRO Amritsar
I/19497/2020
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਕੇਿਰ ਿਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਹੰ ਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਆਨ ਰਾਇਨ ਕਾਯਫਾਯ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ-ਜ਼ਡ ੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ
ਘਯਾਂ ਜ਼ਿਚ ਨਹੀਂ ਹੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਤਆਯ ਖਾਣਾ ਯੈਸ ਯੈਂ
ਅੰ ਮ੍ਭਿਤਸਯ, 21 ਅਿਰ (

)-ਏਮ੍ਿਡ

ਅਤੇ ਫੇਕਯੀਆਂ

19 ਦ ਚੱ ਰਦ ਮ੍ਜਰਾ ਭਮ੍ਜਸਟਯਟ ਿੱ ਰੋਂ ਆਨ ਰਾਇਨ ਿਾਯ ਏਯਨ ਿਾਰੀਆਂ

ਏਈ ਏੰ ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਂ ਮ੍ਿਚ ਿਸਤਾਂ ਹੁੰ ਚਾ ਸਏਣ ਦੀ ਐੁੱ ਰ ਮ੍ਦੱ ਤੀ ਈ ਹ

, ਯ ਇਹ ਛਟ ਏਿਰ ਯਾਸ਼ਨ , ਏਮ੍ਯਆਨਾ,

ਦਿਾਈਆਂ, ਦੁੱ ਧ ਆਮ੍ਦ ਦੀ ਮ੍ਿਏਯੀ ਤੱ ਏ ਹੀ ਸੀਭਤ ਹ। ਉਏਤ ਿਟਾਿਾ ਏਯਦ ਮ੍ਜਰਾ ਭਮ੍ਜਸਟਯਟ ਸ. ਮ੍ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਮ੍ਸੰ 
ਮ੍ਢੱ ਰੋਂ ਨੇ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਆਣ ਹੁਏਭਾਂ ਮ੍ਿਚ ਸੱ ਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਮ੍ਏ ਿਮ੍ਹ ਮ੍ਿਬਾ ਿੱ ਰੋਂ ਫੀਤ ਮ੍ਦਨ ਆਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ਭੱ ਦਨਿਯ
ਇਹ ਸੱ ਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਮ੍ਏ ਮ੍ਏਸ ਿੀ ਤਯਾਂ ਦੀਆਂ ਯ ਿਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਮ੍ਿਏਯੀ ਜਾਂ ਹੁੰ ਚ ਇੰ ਨਾਂ ਆਨ ਰਾਇਨ
ਏੰ ਨੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ ਨਹੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ। ਹੁਏਭਾਂ ਮ੍ਿਚ ਉਨਾਂ ਸੱ ਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਮ੍ਏ ਸਾਯੀਆਂ ਆਨ ਰਾਈਨ ਏਾਯਫਾਯ ਏਯਨ
ਿਾਰੀਆਂ ਏੰ ਨੀਆਂ ਅੱ ਜ ਦੀ ਰ ੜ ਅਨੁਸਾਯ ਯਾਸ਼ਨ , ਏਮ੍ਯਆਨਾ, ਸਾਪ-ਸਪਾਈ ਮ੍ਿਚ ਿਯਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਉਤਾਦ ਮ੍ਜਿੇਂ ਮ੍ਏ
ਸਾਫਣ, ਸਨੇਟਾਈਿਯ, ਭਾਸਏ ਆਮ੍ਦ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਫਜੀਆਂ , ਪਰ, ਦੁੱ ਧ ਤ ਦੁੱ ਧ ਤੋਂ ਫਣ ਉਤਾਦ ਹੀ ਯਾਂ ਮ੍ਿਚ ਜਾ ਏ ਦ
ਸਏਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਏਈ ਹਯ ਉਤਾਦ ਿਚਣ ਜਾਂ ਯਾਂ ਮ੍ਿਚ ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਆਮ੍ਆ ਨਹੀਂ ਹ। ਉਨਾਂ ਮ੍ਰਮ੍ਐਆ ਮ੍ਏ
ਜਏਯ ਇਸ ਤੋਂ ਮ੍ਹਰਾਂ ਮ੍ਏਸ ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਯ ਨੂੰ ਅਮ੍ਜਹ ਦਾਯਥਾਂ ਤੋਂ ਮ੍ਫਨਾਂ ਮ੍ਏਸ ਹਯ ਿਸਤੂ ਦੀ ਯ ਹੁੰ ਚ ਏਯਨ ਦੀ
ਆਮ੍ਆ ਮ੍ਦੱ ਤੀ ਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਿੀ ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਯੱ ਦ ਸਭਝੀ ਜਾਿੀ।
=============

File No.DIPR/131/2020-DPRO Amritsar
I/19495/2020
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦੇ ਪੈਰਾਅ ਨੂੰ ਯਕਣ ਰਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਉਤੇ ਭਾਸਕ ਿਯੂਯ ਜ਼ਹਣਨਾ ਰਾਿਭੀ-ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ
-ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੁੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ ਜ਼ਨਮਭ ਅਤੇ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉ
ਅੰ ਮ੍ਭਿਤਸਯ, 21ਅਿਰ (

)-ਏਮ੍ਿਡ

19 ਦ ਸਾਯ ਨੂੰ ਯਏਣ ਰਈ ੰ ਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਜਨਤਏ ਥਾਿਾਂ ਉਤ ਹਯਏ

ਨਾਮ੍ਯਏ ਰਈ ਭਾਸਏ ਮ੍ਹਨਣਾ ਿਯੂਯੀ ਏਯਾਯ ਮ੍ਦੱ ਤਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨੂੰ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿ। ਉਏਤ ਅੀਰ
ਏਯਦ ਮ੍ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਡਾ. ਜੁਰ ਮ੍ਏਸ਼ਯ ਨੇ ਦੱ ਮ੍ਸਆ ਮ੍ਏ ਇਸ ਐਤਯਨਾਏ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੂੰ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਮ੍ਸਹਤ
ਮ੍ਿਬਾ ਿੱ ਰੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਈਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਫਹੱਦ ਿਯੂਯੀ ਹਨ, ਮ੍ਜੰ ਨਾ ਮ੍ਿਚੋਂ ਭਾਸਏ ਮ੍ਹਰੀ ਤਯਜੀਹ ਹ। ਉਨਾਂ
ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਇਸ ਸਫੰ ਧੀ ਸਯਏਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਨੋਟੀਮ੍ਪਏਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਹ ਜਾਣ ਏਾਯਨ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਏਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਈ ਅਸੀਂ ਸਾਯ
ਾਫੰ ਦ ਹਾਂ ਅਤ ਅਮ੍ਜਹਾ ਨਾ ਏਯਨ ਉਤ ੁਮ੍ਰਸ ਿੱ ਰੋਂ ਿੀ ਏਾਨੂੰਨੀ ਏਾਯਿਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ਮ੍ਜਹੜ
ਮ੍ਿਅਏਤੀ ਜਨਤਏ ਥਾਿਾਂ ਉੱਤ ਮ੍ਫਨਾਂ ਭਾਸਏ ( ਚਾਹ ਉਹ ਯ ਫਣਾਇਆ ਹਿ ਜਾਂ ਏਈ ਹਯ ਹਿ) ਤੋਂ ਮ੍ਫਨਾਂ ਹਿਾ

, ਉਸ

ਮ੍ਿਯੁੱ ਧ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਏਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਯਾਿਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਚਰਾਨ ਏੱ ਮ੍ਟਆ ਜਾਿਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਮ੍ਸਆ ਮ੍ਏ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਜ ਮ੍ਿਅਏਤੀ ਦਪਤਯਾਂ , ਉਦਮਾਂ ਜਾਂ ਹਯ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਹਨ ਜਾਂ
ਸਪਯ ਏਯਦ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਸਏ ਹਯ ਹਾਰਤ ਮ੍ਿਚ ਮ੍ਹਣਨ। ਮ੍ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਨੇ ਸਾਯ ਮ੍ਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਏ
ਯੱ ਐਣ ਤ ਜਨਤਏ ਥਾਿਾਂ ਉਤ ਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ , ਨੱਏ, ਭੂੰ ਹ ਤ ਅੱ ਐਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਮ੍ਹਰਾਂ ਹਯ ਹਾਰਤ ਮ੍ਿਚ ਹੱ ਥ ਧਣ ਦੀ
ਰ ੜ ਉਤ ਿਯ ਮ੍ਦੰ ਦ ਮ੍ਏਹਾ ਮ੍ਏ ੰ ਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਏਯਮ੍ਪਊ ਰਾ ਏ ਤਹਾਨੂੰ ਯਾਂ ਮ੍ਿਚ ਯਮ੍ਹਣ ਦ ਦ ਆਦਸ਼ ਮ੍ਦੱ ਤ ਹਨ , ਉਸ
ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਏ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੜੀ ਨੂੰ ਤੜ ਏ ਿਾਇਯਸ ਮ੍ਿਯੁੱ ਧ ਜੰ  ਮ੍ਜੱ ਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹ।

