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I/22852/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਘਯੋਂ ਫਾਸਯ ੈਯ ਧਯਦੇ ਵਕਤ ਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰ ਭ ਰਵ-ਨੀ
ਕੇਂਦਯੀ ਸਰਕੇ ਰਈ ਬੇਜ਼ਜਆ 600 ਜ਼ਯਵਾਯਾਂ ਵਾਤੇ ੁੱ ਕਾ ਯਾਸ਼ਨ

ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 7 ਭਈ (

)-ਕਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਾਯ ਨੰ ਯਕਣ ਰਈ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਰਗਾ ਕਯਜ਼ਪਊ ਜ਼ਵਚ

ਅਗਰੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਥੜੀ ਜ਼ਢੁੱ ਰ ਆਣੇ ਜ਼ਜਰੇ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਜ਼ਭਰਣ ਦੀ ੰ ਬਾਵਨਾ ਸੈ

, ਯ ਇ ਦਾ ਇਸ ਭਤਰਫ ਨਾ

ਜ਼ਰਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਦਾ ੰ ਕਟ ਭੁੱ ਕ ਜ਼ਗਆ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਯੇਕ ਨਾਗਜ਼ਯਕ
ਰਈ ਭਾਕ ਜ਼ਸਨਣਾ ਿਯਯੀ ਕਯਾਯ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਯੀ
ਜ਼ੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਿਜ ਭੰ ਤਯੀ ਿੀ  ੀ ਨੀ ਨੇ ਭੀਡੀਆ ਿਯੀ ਇਸ ਅੀਰ ਕਯਦੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕੁੱ ਰ

ਤੋਂ ੰ ਜਾਫ ਜ਼ਵਚ

ਫ ਯਜ਼ਜਟਯਾਯ ਦਪਤਯ ਿੁੱ ਰ ਯਸੇ ਸਨ , ਇੇ ਤਯਾਂ ਸਯ ਵੀ ਛਟਾਂ ਜ਼ਭਰੀਆਂ ਸਨ , ਯ ਇਨਾਂ ਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਵਕਤ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱ ਰੋਂ ਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਫੇਸੁੱਦ ਿਯਯੀ ਸੈ

, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਜ਼ਵਚੋਂ ਭਾਕ

ਜ਼ਸਰੀ ਤਯਜੀਸ ਸੈ।
ਉਨਾਂ ਾਯੇ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰ ਆੀ ਦਯੀ ਫਣਾ ਕੇ ਯੁੱ ਿਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਤਾਂ ਨੰ ਨਾ ਛਸਣ

, ਨੁੱਕ,

ਭੰ ਸ ਤੇ ਅੁੱ ਿਾਂ ਨੰ ਛਸਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਸਯ ਸਾਰਤ ਜ਼ਵਚ ਸੁੱ ਥ ਧਣ ਦੀ ਰ ੜ ਉਤੇ ਿਯ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇੰ ਨਾਂ ਗੁੱ ਰਾਂ ਨੰ
ਆਣੀ ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ ਜ਼ਵਚ ਰਾਗ ਕਯਕੇ ਸੀ ਵਾਇਯ ਜ਼ਵਯੁੱ ਧ ਜੰ ਗ ਜ਼ਜੁੱ ਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸੈ। ਅੁੱ ਜ ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਨੀ ਜ਼ਯਵਾਯ
ਤੇ ਸਯ ਨੇਸੀਆਂ ਵੁੱ ਰੋਂ 600 ਜ਼ਯਵਾਯਾਂ ਰਈ ਬੇਜੇ ੁੱ ਕੇ ਯਾਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਯ ਟਯੁੱ ਕ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਕੇਂਦਯੀ ਸਰਕੇ ਦੇ ਰ ੜਵੰ ਦ
ਜ਼ਯਵਾਯਾਂ ਰਈ ਤਯੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਸਯੇਕ ਰ ੜਵੰ ਦ ਦੇ ਘਯ ਤੁੱ ਕ ਸੰ ਚ ਕਯ ਯਸੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ੁੱ ਜਣਾਂ
ਦਕਾ ਸੀ ਾਡੇ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਦਾ ਸਯੇਕ ਘਯ ਯਟੀ ਿਾ ਕੇ ੌਂ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। ਇ ਭਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਰ ਿੀ ਜ਼ਵਕਾ ਨੀ , ਿੀ ਯਾਘਵ
ਨੀ, ਿੀ ਸ਼ਾਭ ਨੀ, ਗਯਾ ਯੰ ਚ, ਿੀ ਜ਼ਵਸ਼ਾਰ ਜ਼ਭਸ਼ਯਾ ਤੇ ਸਯ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਸਾਿਯ ਨ।

ਕੈਸ਼ਨ
ਿੀ  ੀ ਨੀ ਆਣੇ ਸਰਕੇ ਰਈ ਯਾਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਯ ਟਯੁੱ ਕ ਯਵਾਨਾ ਕਯਦੇ ਸ।
=======
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਅੁੱ ਜ ਤੋਂ ਫ ਯਜ਼ਜਟਯਾਯ ਦਪਤਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵੇਗਾ ਕੰ ਭ ਸ਼ਯ

ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 7 ਭਈ (

)-ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦਰਾਯ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਢੁੱ ਰੋਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ

ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨਾਯ ਫ ਯਜ਼ਜਟਯਾਯ ਦਪਤਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਭ-ਕਾਯ ਕੁੱ ਰ ਬਾਵ 8 ਭਈ ਤੋਂ ਸ਼ਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ
ਸੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਵਚ ਆਨ ਰਾਇਨ ਭਾਂ ਰੈ ਣ ਵਾਰੇ ਰ ਕਾਂ ਨੰ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਰਈ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ
ਭਜਦਾ ਜ਼ਗਣਤੀ ਦਾ ਤੀਯਾ ਜ਼ਸੁੱ ਾ ਜਾਂ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ

50 ਵੀਕੇ ਸੀ ਯਿਾਨਾ ਯਜ਼ਜਟਯਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇ ਰਈ

ਫਾਇਭੈਜ਼ਟਿਕ ਜ਼ਪਰਸਾਰ ਫੰ ਦ ਯਸੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਵੀਅਤ ਦੇ ਦਤਾਵੇਿ ਜ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਯਾਂ ਆਨ ਰਾਇਨ
ਯਜ਼ਜਟਯਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਯ ਦਤਾਵੇਿ ਨੰ ਯਜ਼ਜਟਯਡ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਵੇਚਣ ਵਾਰੇ ਤੇ ਵੀਕਾ ਨਵੀ ਦੀ
ਤਯੰ ਤ ਪਟ ਆਨ ਰਾਇਨ ਜ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਰਈ ਜਾਵੇਗੀ

, ਜਦਜ਼ਕ ਿਯੀਦਦਾਯ ਅਤੇ ਗਵਾਸਾਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਾਿਾ

ਾਯਟ ਾਇਿ ਪਟ ਰਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਿਨੀ ਜ਼ਯਸ਼ਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਵਚ ਤਫਦੀਰ ਭਰਕੀਅਤ ਆਜ਼ਦ ਨੰ ਯਜ਼ਜਟਯਡ
ਕਯਨ ਦਾ ਕੰ ਭ ਜ਼ਪਰਸਾਰ ਫੰ ਦ ਯਸੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਪਯਦ ਕੇਂਦਯ ਵੀ ਆਭ ਦੀ ਤਯਾਂ ਿਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਜ਼ਸੀਰ ਕੰ ਰੈ ਕ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਭ ਕਯਦੇ ਅਸ਼ਟਾਭ
ਪਯਸ਼, ਵੀਕਾ ਨਵੀ, ਕੰ ਜ਼ਊਟਯ ਅਯੇਟਯ, ਪਟਗਿਾਪਯ ਅਤੇ ਅਯਿੀ ਨਵੀ ਵੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਦੇ ਸ
ਆਣਾ ਕੰ ਭ ਕਯ ਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਾਯਾ ਕੰ ਭ ਕਯਦੇ ਵਕਤ ਆੀ ਦਯੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਘੁੱ ਟ-ਘੁੱ ਟ 2 ਭੀਟਯ
ਅਤੇ ਭੰ ਸ ਉਤੇ ਭਾਕ ਰਗਾਉਣਾ ਿਯਯੀ ਸਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਾਪ-ਪਾਈ ਦਾ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ
ਜ਼ਿਆਰ ਯੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ।
==========
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਜਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਪਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਕਯਨਾ ਵਾਯੀਅਯ ਜ਼ਰ ਵਰੰਟੀਅਯਿ ਨੰ ਜ਼ਰ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱ ਰ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆ ਗਈਆ ਟੀ-ਸ਼ਯਟ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 7 ਭਈ:
ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਜ਼ਵਆੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਕਜ਼ਵਡ- 19 ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਰ ਜ਼ਵਬਾਗ, ਡਾਕਟਯ, ਸੈਰਥ ਵਯਕਯ, ਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਪਯੰ ਟ
ਰਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਦਨ ਯਾਤ ਆਣੀ ਜਾਨ ਜਜ਼ਿਭ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਾ ਕੇ ਰੜ ਯਸੇ ਸਨ ਇ ਰੜਾਈ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਝ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ
ਵਰੰਟੀਅਯਰੀ (ਵੇ ਇਛਕ) ੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ੇਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ੰ ਜਾਫ ਜ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਜ਼ਰੰਕ ਤੇ ਅਰਾਈ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਾਂਝ ਯਵਯ ਯਾਸੀ ਯਜ਼ਜਟਯ ਸ ਕੇ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਜ਼ਜਜ਼ਰਆ ਨੰ ਬੇਜ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਗ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯੇਟ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕੁੱ ਰ 1188 ਵਰੰਟੀਅਯ ਆ ਡਾ. ਿਚੈਨ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਗੁੱ ਰ ਆਈ.ੀ. ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਰ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ ਅਤੇ .
ਯਤਾਜ ਜ਼ੰ ਘ ਚਾਜ਼ਸਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾ ਸੇਠ ਇਨਾਂ ਵਰੰਟੀਅਯਿ ਨੰ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯੇਟ ਦੇ

20 ਥਾਜ਼ਣਆ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੰ ਜ਼ਡਆ

ਜ਼ਗਆ। ਥਾਜ਼ਣਆ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੰ ਡਣ ਤ ਫਾਦ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਥਾਜ਼ਣਆ ਦੇ ਭੁੱ ਿ ਅਪਯ , ਭੁੱ ਿ ਭਨਸ਼ੀ, ਾਂਝ ਕੇਂਦਯ ਕਯਭਚਾਯੀ ਅਤੇ
ਵਰੰਟੀਅਯ ਦਾ ੇਵਾਵਾਂ ਫੰ ਧੀ ਜ਼ਫਸਤਯ ਤਾਰ-ਭੇਰ ਰਈ ਇੁੱ ਕ ਵਟੁੱ   ਗਯੁੱ  ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਭੁੱ ਿ
ਅਪਯ ਥਾਣਾ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾ ਸੇਠ ਇਸ ਵਰੰਟੀਅਯ ੰ ਜਾਫ ਜ਼ਰ ਨਾਰ ਭਢੇ ਨਾਰ ਭਢਾ ਜੜ ਕੇ ਕੰ ਭ ਕਯ
ਯਸੇ ਸਨ। ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ੰ ਜਾਫ ਜ਼ਰ ਨਾਰ ਨਾਕਾ ਯ , ਅਨਾਜ ਭੰ ਡੀ ਜ਼ਵਿੇ , ਰੰਗਯ ਅਤੇ ੁੱ ਕਾ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਅਤੇ ਸਯ
ਜ਼ਡਊਟੀਆ ਜ਼ਨਬਾਅ ਯਸੇ ਸਨ ਜ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਦੇਿਦੇ ਸ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਾਜ਼ਸਫ ਅਤੇ .ਡੀ.ੀ.ੀ.
ਸੈਡਕਆਟਯ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਅੁੱ ਜ ਵਰੰਟੀਅਯ ੈਰ ਦੇ ਇੰ ਚਾਯਜ ਇੰ : ਯਭਜੀਤ ਜ਼ੰ ਘ , ..ਆਈ ਸ਼ੀਰ
ਕਭਾਯ, ..ਆਈ ਨਯੇਸ਼ ਕਭਾਯ ਵੁੱ ਰ ਉਕਤ ਵਰੰਟੀਅਯ ਨੰ ੰ ਜਾਫ ਜ਼ਰ ਦੇ ਰ ਗ ਵਾਰੀ ਇੁੱ ਕ-ਇੁੱ ਕ ਟੀਸ਼ਯਟ ਭਪਤ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਟੀ-ਸ਼ਯਟ ਜ਼ਸਣ ਕੇ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਯਨ। . ਯਤਾਜ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ਇ ਫੰ ਧੀ ਗੁੱ ਰ
ਕਯਜ਼ਦਆ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵਰੰਟੀਅਯ ਇ ੰ ਕਟਭਈ ਭੇਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜਦਜ਼ਕ ਾਯੇ ਰ ਕ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਅੰ ਦਯ ਫੰ ਦ
ਸਨ। ਵੇ ਇਛੁੱ ਕ ਜ਼ਫਨਾ ਜ਼ਕੇ ਇਵਿਾਨੇ ਤ ਆਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਯਵਾਸ ਨਾ ਕਯਦੇ ਸ ਆਣੀਆ ੇਵਾਵਾ ੇਸ਼ ਕਯ ਕੇ
ਦੇਸ਼ ਬਗਤੀ ਦਾ ਫਤ ਦੇ ਯਸੇ ਸਨ ਇਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣ ਜ਼ਤਕਾਯ ਕਯਨਾ ਾਡਾ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਸੈ।
======

