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ਦਪਤਯ ਜਿਰਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਅਪਸਯ, ਅੰਜਭਿਤਸਯ 

ਏਜਿਡ-19 ਦ ਮਜਧਆਂ ਦੀ ਏੀਤੀ ਹਸਰਾ ਅਪਿਾਈ 

ਯਡ ਏਯਾਸ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਜਦਿਸ ਭਏ ਏੀਤਾ ਜਆ ਮਾਦ 

ਅੰਜਭਿਤਸਯ, 8 ਭਈ: 

 ਅੱਿ ਜਿਸ਼ਿ ਯਡ ਏਯਾਸ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਜਦਿਸ ਭਏ ਯਡ ਏਯਾਸ ਬਿਨ ਜਿਐ ਯਡ ਏਯਾਸ ਦ ਸੰਸਥਾਏ ਸਯ ਿੀਨ 
ਹਨਯੀ ਦੁਨੰਤ ਅਤ ਬਾਈ ਨਈਆ ਿੀ ਦ ਜਿਤਯਾਂ ਤ ਸ਼ਯਧਾ ਦ ਪੁੱ ਰ ਬੇਂਟ ਏਯਦ ਹ ਸਿ ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਜਢਰੋਂ 
ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਅੰਜਭਿਤਸਯ ਨੇ ਜਏਹਾ ਜਏ ਏਜਿਡ 19 ਨੰੂ ਯਏਣ ਅਤ ਪਯੰਟ ਰਾਈਨ ਤ ਏੰਭ ਏਯ ਯਹ ਿਰੰਟੀਅਯ 
ਏਯਨਾ ਦ ਮਧ ਹਨ। 

 ਸਿ ਜਢਰੋਂ ਨੇ ਜਏਹਾ ਜਏ ਇਨਾਂ ਮਜਧਆਂ ਦੀ ਫਦਰਤ ਭਾਨਿਤਾ ਦੀ ਯੱਜਐਆ ਏੀਤੀ ਿਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਸਾਡਾ ਸਬ ਦਾ 
ਯਿ ਫਣਦਾ ਹ ਜਏ ਇਨਾਂ ਮਜਧਆਂ ਦਾ ਸਨਭਾਨ ਏਯੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਏ 8 ਭਈ 1828 ਨੰੂ ਸਜਿਟਿਯਰੈਂਡ ਜਿਐ 
ਯਡ ਏਯਾਸ ਦ ਸੰਸਥਾਏ ਸਯ ਿੀਨ ਹਨਯੀ ਦੁਨੰਤ ਦਾ ਿਨਭ ਹਇਆ ਸੀ ਅਤ ਹਯ ਸਾਰ ੂਯ ਜਿਸ਼ਿ ਜਿੱਿ 8 ਭਈ 
ਨੰੂ ਯਡ ਏਯਾਸ ਜਦਿਸ ਿਿੋਂ ਭਨਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।  ਇਸ ਭਏ ਸਭੂਹ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਿੱਰੋਂ ਤਾੜੀਆਂ 
ਭਯ ਏ ਏਯਨਾ ਦ ਮਜਧਆਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਏੀਤਾ ਜਆ। ਇਸ ਭਏ ਸਿੀ ਜਹਭਾਂਸ਼ੂ ਅਯਿਾਰ ਿਧੀਏ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ 
ਿਨਯਰ, ਭਡਭ ਰਿੀ ਿਧਯੀ, ਿਧੀਏ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਜਿਏਾਸ, ਭਡਭ ਅਰਏਾ ਏਾਰੀਆ ਸਹਾਇਏ ਏਜਭਸ਼ਨਯ , 

ਭਡਭ ਅਨਭਿਤ ਏਯ ਸਹਾਇਏ ਏਜਭਸ਼ਨਯ, ਸਿੀ ਯਣਧੀਯ ਠਾਏਯ ਸਏੱਤਯ ਯਡ ਏਯਾਸ ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ। 

- - - - - 

ਏਸ਼ਨ 

ਸਿ ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਜਢਰੋਂ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਅੰਜਭਿਤਸਯ ਯਡ ਏਯਾਸ ਦ ਸੰਸਥਾਏ ਸਯ ਿੀਨ ਹਨਯੀ ਦੁਨਤ ਅਤ 
ਬਾਈ ਨਈਆ ਿੀ ਦ ਜਿੱਤਯਾਂ ਤ ਪੁੱ ਰ ਬੇਂਟ ਏਯਦ ਹ।   

 

ਿੱਐ ਿੱਐ ਅਜਧਏਾਯੀ ਤਾੜੀਆਂ ਭਾਯ ਏ ਏਯਨਾ ਦ ਮਜਧਆਂ ਦਾ ਸਨਭਾਨ ਏਯਦ ਹ।  
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ਜਜ਼ਰਾ ਯਜ਼ਾਯ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ ਜਫਯ ਦ ਯਟਰ ਤ ਯ ਫਠੇ ਹੀ ਨ ਿਿਾਨ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ ਯਜਿਸਟਯਸ਼ਨ: 
ਿਧੀਏ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ 

ਅੰਜਭਿਤਸਯ, 8 ਭਈ: 

 ੰਿਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦ ਯ-ਯ ਯਜ਼ਾਯ ਜਭਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਜਤ ਏੀਤ  ਜਜ਼ਰਾ ਯਜ਼ਾਯ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ 
ਜਫਯ, ਅਜਭਿੰ ਤਸਯ ਦ ਆਨਰਾਇਨ ਯਟਰ www.pgrkam.com ਉੱਤ ਿਾ ਏ ਨ ਿਿਾਨ ਯ ਫਠੇ ਹੀ ਆਣੀ 
ਯਜਿਸਟਯਸ਼ਨ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ। 

 ਇਸ ਫਾਯ ਿਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹ ਿਧੀਏ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਿਏਾਸ) ਸ਼ਿੀਭਤੀ ਰੱਿੀ ਿਧਯੀ  ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਏ ਇਸ 
ਆਨਰਾਇਨ ਯਜਿਸਟਯਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁਰਤ ਨਾਰ ਨ ਿਿਾਨ ਯ ਫਠੇ ਹੀ ਜਫਯ ਨਾਰ ਿੁੜ ਸਏਦ ਹਨ ਅਤ ਯਜ਼ਾਯ 
ਜਫਯ ਿਰੋਂ ਜਭਰਣ ਿਾਰੀਆਂ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦਾ ੂਯਾ ਰਾਬ ਉਠਾ ਸਏਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਹਯ ਿਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਦ 
ਹ ਜਜ਼ਰਾ ਯਜ਼ਾਯ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ ਜਫਯ ਦ ਜਡਟੀ ਡਾਇਯਏਟਯ ਸ਼ਿੀ ਿਸਿੰਤ ਯਾ  ਨੇ ਅਜਭਿੰ ਤਸਯ ਜਜ਼ਰ ਦ 
ਨ ਿਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਯਜ਼ਾਯ ਜਫਯ ਦ ਯਟਰ ਤ ਆਣੀ ਯਜਿਸਟਯਸ਼ਨ ਏਯਿਾਉਣ ਦੀ ਅੀਰ ਏੀਤੀ ਤਾਂ ਿ ਜਫਯ ਦ 
ਅਜਧਏਾਯੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਜ਼ਾਯ ਅਤ ਸਿ-ਯਜ਼ਾਯ ਦ ਭਜਏਆਂ , ਏਯੀਅਯ ਏਾਊਂਸਜਰੰ ਦੀ ਸੁਜਿਧਾ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਜਸਯ 
ਭੁਹੱਈਆ ਏਯਿਾ ਸਏਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜਜ਼ਰਾ ਯਜ਼ਾਯ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ ਜਫਯ ਦ ਜਡਟੀ ਸੀ.ਈ.. ਸ਼ਿੀ ਸਜਤੰਦਯ 
ਜਸੰ ਿੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਏ ਯਜ਼ਾਯ ਜਫਯ ਿਰੋਂ ਅਜਭਿੰ ਤਸਯ ਜਜ਼ਰ ਦ ਨ ਿਿਾਨਾਂ ਰਈ ਆਨਰਾਇਨ ਏਯੀਅਯ 
ਏਾਊਂਸਜਰੰ ਦੀ ਸੁਜਿਧਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤੀ ਈ ਹ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨ ਿਿਾਨ ਸਭਿਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ਜਨਿਾਯ ਸਿਯ 9 ਿਿ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 
ਿਿ ਤੱਏ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 9877567376 ਤ ਯਜ਼ਾਯ ਜਫਯ ਦ ਏਯੀਅਯ ਏਾਊਂਸਏਯ ਬਾਯਤੀ ਸ਼ਯਭਾ ਨਾਰ 
ਸੰਯਏ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ ਅਤ ਆਣ ਏਯੀਅਯ ਸਫੰਧੀ ਰੜੀਂਧੀ ਿਾਣਏਾਯੀ ਰ  ਸਏਦ ਹਨ।ਇਸ ਸਏੀਭ ਅਧੀਨ ਿੱਧ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਨ ਿਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਫਯ ਨਾਰ ਿੜਨ ਦਾ ਟੀਿਾ ਜਭੱਜਥਆ ਜਆ ਹ ਤਾਂ ਿ ਏਜਿਡ 19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ 
ਿੀ ਨ ਿਿਾਨ ਦਾ ਜਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫਣਾਈ ਯੱਜਐਆ ਿਾ ਸਏ। 

= === = = 
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ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਨਯਾਨੀ ਰਈ ਹਯ ਦਪਤਯ ਨ ਡਰ ਅਜਧਏਾਯੀ ਰਾਿ-ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ 

ਅੰਜਭਿਤਸਯ, 8 ਭਈ (          )-ੰਿਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਦੀ ਸੁਯੱਜਐਆ ਅਤ ਤੰਦਯੁਸਤੀ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ 
ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਏਜਿਡ - 19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਸਯਏਾਯੀ ਦਪਤਯਾਂ ਦਾ ਏੰਭਏਾਿ ਸੁਯੱ Îਜਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਿਰਾਉਣ 
ਸਫੰਧੀ ਿਾਯੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ ਅਤ ਿਟਏਰ ਤਜਹਤ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਜਢੱਰੋਂ ਨੇ ਹਯਏ 
ਦਪਤਯ ਜਿਿ ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ 'ਤ ਜਨਮਭਤ ਜਨਯਾਨੀ ਯੱਐਣ ਰਈ ਨ ਡਰ ਅਜਧਏਾਯੀ ਜਨਮੁਏਤ ਏਯਨ ਦੀ 
ਹਦਾਇਤ ਏੀਤੀ ਹ। 

ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਦਯਜਭਆਨ ੱਟ ੱਟ ਦ ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦ ਹ ਦਪਤਯਾਂ ਜਿਿ 
ਫਠਣ ਦੀ ਜਿਿਸਥਾ ਏੀਤੀ ਿਾਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਦਤਯਾਂ ਜਿੱਿ ਬੀੜ ਨਾ ਹਿ ਅਤ ਇੱਏ ਦੂਿ ਤੋਂ ਸਭਾਜਿਏ ਦੂਯੀ 
ਫਣਾ ਯੱਐਣ ਸਫੰਧੀ ਜਨਮਭਾਂ ਨੰੂ ਹਯ ਹਾਰਤ ਰਾੂ ਏੀਤਾ ਿਾਿ।   

ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਏ ਹ ਸਏ ਸਾਯਾ ਦਪਤਯੀ ਏੰਭ ਈ-ਆਜਸ , ਸਯਏਾਯੀ ਈਭਰਾਂ, ਟਰੀਪਨ, ਸ.ਭ.ਸ, 

ਿਟਸ, ੀ.ਫੀ.ਿੀ.ਆਯ..ਭ ਅਤ ਹਯ ਇਰਏਟਿਾਜਨਏ ਭਾਜਧਅਭ ਜ਼ਯੀ ਏੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ 
ਸਾਯੀਆਂ ਸਯਏਾਯੀ ਭੀਜਟੰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਏ ਸੰਬਿ ਹਿ ਿੀਡੀ ਏਾਨਪਯੰਸ ਯਾਹੀਂ ਏੀਤੀਆਂ ਿਾਣ। ਉਨਾਂ ਸੱਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਜਏ 
ਫਾਇਭਜਟਿਏ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਸਸਟਭ (ਫੀ..ੱਸ.) ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਆਯਜ਼ੀ ਤਯ 'ਤ ਫੰਦ ਯਹੀ। 

ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਿਏਯ ਦਪਤਯ ਜਿੱਿ ਜਏਸ ਏਯਭਿਾਯੀ ਨੰੂ ਤਜ਼ ਫੁਖ਼ਾਯ ਹ ਿਾਂ ਏਜਿਡ- 19 ਦ ਰੱਛਣ ਾ ਿਾਂਦ ਹਨ 
ਤਾਂ ਉਏਤ ਏਯਭਿਾਯੀ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਅਰੱ ਏਯਏ ਤਯੰੁਤ ਜਸਹਤ ਜਿਬਾ ਦ ਨ ਜਟਸ ਜਿਿ ਜਰਆਂਦਾ ਿਾਿ। 

ਦਪਤਯ ਅੰਦਯਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਖ਼ਾਸਏਯ ਿਿਸ਼ ਦੁਆਯ ਅਤ ਉੱਿ ਸੰਯਏ ਿਾਰੀਆਂ ਸਜਤਹਾਂ ਨੇੜ ਹੈਂਡ ਸਨੀਟਾਈਜਿੰ 
ਸਟਸ਼ਨ ਸਥਾਤ ਏੀਤ ਿਾਣ ਿਾਹੀਦ ਹਨ। ਸਟਾ ਰਈ ਦਤਯ ਦ ਿਿਸ਼ ਦੁਆਯ 'ਤ ਅਰਏਹਰ-ਅਧਾਯਤ 
ਸਨੀਟਾਈਜ਼ਯ (ੱਟ ੱਟ 70% ਈਥਾਈਰ ਅਰਏਹਰ   ) ਯੱਜਐਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ਤਾਂ ਿ ਉਹ ਦਤਯ ਅੰਦਯ 
ਦਾਖ਼ਰ ਹਣ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਆਣ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿੰੀ ਤਯਾਂ ਸਾ ਏਯ ਰਣ। 

ਅਯ ਏੰਡੀਸ਼ਜਨੰ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਤੋਂ ੁਯਜ਼ ਏੀਤਾ ਿਾਿ ਅਤ ਿਏਯ ਿਯੂਯੀ ਹਿ ਤਾਂ ਨਾਰ ਿਾਸਟ ਪਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿਾ ਦ 
ਿਿਸ਼ ਰਈ ਿਾਰੂ ਏਯਨਾ ਿਯੂਯੀ ਫਣਾਇਆ ਿਾਿ। ਢੁੱ ਏਿੀਂ ਸਾ-ਸਪਾਈ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ,ਇਹ ਜਨਯਦਸ਼ 
ਜਦੱਤ  ਹਨ ਜਏ ਦਪਤਯੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤ ਏਾਨਪਯੰਸ ਯੂਭਾਂ ਸਭਤ ਅੰਦਯਰ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਹਯ ਸ਼ਾਭ ਦਪਤਯ ਦ ੰਜਟਆਂ 
ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਿਾਂ ਸਿਯ ਸਟਾ ਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਸਾ ਏੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਡਿਾਇਜ਼ਯੀ ਜਿੱਿ ਜਏਹਾ ਜਆ ਹ ਜਏ ਇੱਏ ਦੂਿ ਨੰੂ ਜਭਰਣ ਿਾਂ ਅਰਜਿਦਾ ਏਜਹਣ ਸਭੇਂ ਹੱਥ ਜਭਰਾਉਣ ਿਾਂ ਰ 
ਜਭਰਣ ਤੋਂ ਯਹਜ਼ ਏੀਤਾ ਿਾਿ। ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਦਪਤਯ ਜਿੱਿ ਫਰੜਾ ੁੰ ਭਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਹੀਦਾ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਸਯਪ 
ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਨਯਧਾਯਤ ਿਾ ਤੋਂ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣ ਹੱਥਾਂ ਨਾਰ ਜਿਹਯ , ਭੰੂਹ, ਨੱਏ ਅਤ ਅੱਐਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ੁਯਜ਼ ਏਯਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ 
ਆਣ ਯਾਂ ਦ ਫਾਹਯ ਹਯ ਸਭੇਂ ਏੱੜ ਦ ਭਾਸਏ ਜਹਨ ਏ ਜਨੱਏਰਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ। ਭਾਸਏ ਨੰੂ ਇਸ ਤਯਾਂ ਜਹਨਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹ ਜਏ ਇਹ ਨੱਏ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭੰੂਹ ਿੀ ਢੱਜਏਆ ਹਿ। ਿਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏੱੜ ਦ ਭਾਸਏ ਨੰੂ ਯਜ਼ ਸਾਫਣ 
ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ। 



ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਿਭੜ ਦ ਯਸ ਅਤ ਹੈਂਡਫ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਫੰਦ ਏਯਨ ਦੀ ਸਰਾਹ ਜਦੱਤੀ ਈ ਹ। ਿ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੀ 
ਿਯੂਯੀ ਹਿ  ਤਾਂ ਉਹ ਏਈ ਛਟਾ ਫ ਰ  ਸਏਦ ਹਨ ਅਤ ਆਣ ਯ ਿਾਸ ਆਉਣ ਤ ਇਸ ਫ ਨੰੂ ਏੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਏ 
ਏੀਤਾ ਿਾਿ। 

ਿ ਏਈ ਏਯਭਿਾਯੀ ਫੁਐਾਯ ਿਾਂ  ਏਜਿਡ - 19 ਦ ਹਯ ਰੱਛਣਾਂ ਜਿਿੇਂ (ਐਾਂਸੀ / ਜਛੱਏ / ਸਾਹ ਰਣ ਜਿੱਿ ਤਏਰੀਪ) 
ਨਾਰ ੀੜਤ ਹ ਤਾਂ ਏਯਭਿਾਯੀ ਨੰੂ ਸਿ -ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਦਪਤਯ ਦ ਭੁਐੀ ਨੰੂ ਸੂਜਿਤ ਏਯਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਯ 
ਯਜਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ। ਏਜਿਡ - 19 ਦਾ ਸਭੇਂ ਜਸਯ ਤਾ ਰਾਉਣ ਅਤ ਇਰਾਿ ਰਈ ਡਾਏਟਯੀ ਸਰਾਹ ਿੀ ਰਣੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹ । 

ਜਿਨਾਂ ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜਯਹਾਇਸ਼ ਏੰਟਨਭੈਂਟ ਿਾਂ ਫਪਯ ਜ਼ਨ ਜਿਿ ੈਂਦੀ ਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਦਤਯ ਜਿਿ ਹਾਜ਼ਯ ਨਹੀਂ ਹ 
ਸਏਦ ਯ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਦਤਯ ਦ ਭੁਐੀ ਨੰੂ ਸੂਜਿਤ ਏਯਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ।  

ਿਏਯ ਏਜਿਡ - 19 ਤੋਂ ੀੜਤ ਏਈ ਏਯਭਿਾਯੀ  ਦਪਤਯ ਜਿਿ ਹਾਜ਼ਯ ਹਇਆ ਹ  ਤਾਂ ਦਪਤਯ ਦਾ ਭੁਐੀ ਨੰੂ ਉਸ 
ਏਯਭਿਾਯੀ ਦੀ ਦਤਯ ਹਾਜ਼ਯੀ ਦਯਾਨ ਸੰਯਏ ਜਿਿ ਆ ਹਯਨਾਂ ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਸਫੰਧੀ ਿਯਜਿਆਂ ਸਭਤ ਤੁਯੰਤ 
ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 104 ਿਾਂ ਸਟਟ ਏੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ 01722920074/08872090029 ਨੰੂ ਸੂਜਿਤ 
ਏਯਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ।       
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ਦਪਤਯ ਸੂਿਨਾ ਤ ਰਏ ਸੰਯਏ ਜਿਬਾ, ਅੰਜਭਿਤਸਯ 

ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਦੁਏਾਨਾਂ ਉਤ ਹੱਥ ਸਾਪ ਏਯਨ ਰਈ ਸਨੇਟਾਇਜ਼ਯ ਅਤ ਸਭਾਜਿਏ ਦੂਯੀ ਰਈ ਦੁਏਾਨਾਂ ਦ ਫਾਹਯ 
ਜਨਸ਼ਾਨਦਹੀ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ-ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ 

ਅੰਜਭਿਤਸਯ, 8 ਭਈ (           )-ਜਜ਼ਰਾ ਭਜਿਸਟਯਟ ਏਭ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਜਢੱਰੋਂ ਨੇ 
ਸੱਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਹ ਜਏ ਸ਼ਜਹਯਾਂ ਜਿਿ ਏਿਰ ਉਹ ਦੁਏਾਨਾਂ , ਿ ਫਾਜ਼ਾਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹਨ , ਰੀਆਂ-ਭੁਹੱਜਰਆਂ, ਏਾਰਨੀਆਂ 
ਜਿਿ ਹਨ ਉਹ ਐਰੀਆਂ ਿਾ ਸਏਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿ ਦੁਏਾਨਾਂ ਫਾਜ਼ਾਯ ਜਿਿ ਹਨ ਉਥ ਏਿਰ ਜ਼ਯੂਯੀ 
ਿਸਤਾਂ ਏਜਯਆਨਾ ਆਜਦ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹੀ ਐੱੁਰਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਿ ਿੀ ਦੁਏਾਨ ਐਰਣੀ ਹਿੀ , ਉਹ ਸਫੰਧਤ 
ਇਰਾਏ ਦ ਸ ਡੀ ਭ ਅਤ ਡੀ. ਸੀ. ੀ.  ਤੋਂ ਿਿਾਨੀ ਰ  ਏ ਐਰੀ ਿਾ ਸਏੀ , ਜਿਸ ਜਿਿ ਉਹ ਇਹ ਮਏੀਨੀ 
ਫਨਾਉਣ ਜਏ ਦੁਏਾਨ ਇਹ ਦੁਏਾਨ ਿਜਹ ਜਿਬਾ ਿੱਰੋਂ ਿਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। ਿਏਯ ਉਹ ਭਜਹਸੂਸ 
ਏਯਨ ਜਏ ਇਸ ਦੁਏਾਨ ਦੀ ਭਿੂਦਾ ਹਾਰਤ ਜਿਿ ਐਰਣ ਦੀ ਰੜ ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਿਿਾਨੀ ਦ ਸਏਣ।   

       ਇਸ ਦਯਾਨ ਜਸਹਤ ਜਿਬਾ ਨੇ ਆਣੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ਯੀ ਜਿਿ ਜਏਹਾ ਹ ਜਏ ਦੁਏਾਨਦਾਯਾਂ / ਉਨਾਂ ਦ ਏਜਯੰਦਆਂ 
ਅਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਾਹਏਾਂ ਦ ਪਾਇਦ ਰਈ ਯਾਂ ਨਾਰ ਿੱਰਣ ਿਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਧਣ ਿਾਰੀਆਂ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਤ ਏਯ। 
ਦੁਏਾਨਾਂ ਅੱ ਰ ਿੱਏਯ ਰਾ ਿਾਣ ਤਾਂ ਿ ਸਭਾਿਏ ਦੂਯੀ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ੱਟ ੱਟ 1 ਭੀਟਯ 
ਦੀ ਦੂਯੀ  ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐੀ ਿਾਿ। ਸਾਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਏੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ਜਏ ਉਹ ਦੁਏਾਨ ਤੋਂ ਯ ਿਾਸੀ ਿਰ  ਿੀ 
ਆਣ ਹੱਥ ਿੰੀ ਤਯਾਂ ੱਟ-ੱਟ 40 ਸਜਏੰਡ ਰਈ ਸਾਫੁਣ ਿਾਂ ਸਨੇਟਾਇਜ਼ਯ ਨਾਰ ਭਰ ਏ ਧਣ। 

ਜਸਹਤ ਜਿਬਾ ਨੇ ਿੀ ਸਰਾਹ ਜਦੱਤੀ ਹ ਜਏ ਦੁਏਾਨਦਾਯਾਂ/ਿਯਏਯਾਂ ਅਤ ਿਾਹਏਾਂ ਰਈ ਦੁਏਾਨ ਜਿੱਿ ਿਿਸ਼ ਸਥਾਨ ਤ 
ਹੱਥ ਸਾ ਏਯਨ ਰਈ ਅਰਏਹਰ ਮੁਏਤ ਹੈਂਡ ਸਨੀਟਾਈਜ਼ਯ (ੱਟ-ੱਟ 70 ਿਤੀਸ਼ਤ ਇਥਾਈਰ ਅਰਏਹਰ ਿਾਰਾ) 
ਦਾ ਿਫੰਧ ਏਯਨ ਅਤ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤ ਸਨੀਟਾਈਜ਼ਯਾਂ ਨੰੂ ਯੀ-ਜਪਰ ਏੀਤਾ ਿਾਿ ਿਾਂ ਫਦਜਰਆ ਿਾਿ। ੱਟ-ੱਟ 3 
ਭਰ ਸਨੀਟਾਈਜ਼ਯ (ਰਬ 2 ਿਾਯ ਦਫਾ ਏ ਏੱਢ) ਸੱੁਏ ਹੱਥਾਂ ਤ ਰਾ ਅਤ ੱਟ-ੱਟ 30 ਸਜਏੰਡ ਤੱਏ ਭਰ 
ਏ ਹੱਥ ਧਤ ਿਾਣ। 

ਦੁਏਾਨਦਾਯ, ਏਯਭਿਾਯੀ ਅਤ ਾਹਏ ਹਯ ਿਰ  ਏੱੜ ਦਾ ਭਾਸਏ ਜਹਨਣਾ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ।  ਭਾਸਏ ਨੰੂ ਇਸ 
ਢੰ ਨਾਰ ਜਹਜਨਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ਜਏ ਇਹ ਨੱਏ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭੰੂਹ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਢਜਏਆ ਹਿ ।ਿਯਤੋਂ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਏੱੜ ਦ ਭਾਸਏ ਨੰੂ ਯਜ਼ ਸਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਅਤ ਉਸਦ ਿਯਏਯ ਿਾਹ ਤ ਰੰਿ ਦਯਾਨ ਜਏਸ ਿੀ ਐਾਣ-ੀਣ ਦੀ ਿਸਤੂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਆਣ 
ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮਜਭਤ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਧਿ/ਸਨੀਟਾਈਜ਼ ਏਯ। ਇੱਏ-ਦੂਿ ਨਾਰ ਐਾਣਾ ਅਤ ਬਾਂਜਡਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਏੀਤਾ 
ਿਾਿ। ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਅਤ ਉਸਦ ਿਯਏਯਾਂ ਿੱਰੋਂ ਦੁਏਾਨ/ਭਾਯਜਏਟ ਜਿੱਿ ਜਿੱਿ ਧੂਭਯਾਨ ਿਾਂ ਤੰਫਾਏੂ ਆਧਾਜਯਤ ਿੀਜ਼ਾਂ 
ਜਿਿੇਂ ਜਏ ੁਟਏਾ , ਾਨ ਭਸਾਰਾ ਆਜਦ ਦਾ ਸਿਨ ਨਾ ਏੀਤਾ ਿਾਿ। ਿਏਯ ਜਏਸ ਿੀ ਦੁਏਾਨਦਾਯ / ਿਯਏਯ ਨੰੂ 
ਐੰ/ਜਛੱਏਾਂ ਆ ਯਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੁਭਾਰ ਨਾਰ ਭੰੂਹ ਤ ਨੱਏ ਨੰੂ ਢੱਜਏਆ ਿਾਿ। 

ਡਿਾਇਜ਼ਯੀ ਜਿੱਿ ਜਦੱਤ  ਜਿਸ਼ਸ਼ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਜਿੱਿ ਜਏਹਾ ਜਆ ਹ ਜਏ ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਿੱਰੋਂ ਿਾਹਏਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ 
ਤਯ ਤ ੁਯਾਣ ਿਾਹਏਾਂ ਨੰੂ ਹਭ ਜਡਰੀਿਯੀ ਏਯਨ ਨੰੂ ਿਭੱੁਐਤਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿ। ਿਾਹਏ ਨੰੂ ਸਰਾਹ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿ ਜਏ ਉਨਾਂ ਨੇ 
ਜਡਸਰ ਏੀਤੀ ਿਾਂ ਉਥ ਯੱਐੀ ਜਿਸ ਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਐਯੀਦਣਾ ਉਸਨੰੂ ਹੱਥ ਰਾਉਣ ਤੋਂ ਯਹਜ਼ ਏੀਤਾ ਿਾਿ। 
ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਿੱਰੋਂ ਿਾਹਏਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਨ ਦੀ ਯਿੀ ਜਰਐ ਏ ਦਣ ਰਈ ਿਜਯਤ ਏੀਤਾ ਿਾਿ , ਜਿਸਨੰੂ ਏਾਉਟਯ ਤ ਯੱਐ ਏ 
ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਿਾਂ ਉਸਦ ਿਯਏਯਾਂ ਿੱਰੋਂ ਉਥ ਹੀ ਸਭਾਨ ਦੀ ਸਰਾਈ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿ। ਦੁਏਾਨਦਾਯਾਂ ਿੱਰੋਂ ਆਣ ਿਾਹਏਾਂ ਨੰੂ 



ਜਡਿੀਟਰ ਟਿਾਂਸਏਸ਼ਨ ਰਈ ਿਜਯਤ ਏੀਤਾ ਿਾਿ। ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਅਤ ਉਸਦ ਿਯਏਯਾਂ ਅਤ ਿਾਹਏਾਂ ਿੱਰੋਂ ਏਯੰਸੀ ਨ ਟਾਂ ਦ 
ਰਣ-ਦਣ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਨੀਟਾਈਜ਼ ਏੀਤਾ ਿਾਿ। ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਿੱਰੋਂ ਿਾਹਏਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਨ ਜਰਿਾਉਣ ਰਈ 
ਆਣ ਯ ਤੋਂ ਹੀ ਏੱੜ ਦਾ ਥਰਾ ਰ  ਏ ਆਉਣ ਰਈ ਿਜਯਤ ਏੀਤਾ ਿਾਿ। ਇਸ ਏੱੜ ਦ ਥਰ  ਨੰੂ ਫਾਅਦ ਜਿੱਿ ਏਸ 
ਾਣੀ ਅਤ ਸਾਫਣ/ਜਡਟਯਿੈਂਟ ਨਾਰ ਧਤਾ ਿਾਿ। 

ਦੁਏਾਨਾਂ ਜਿੱਿ ਅਯ ਏੰਡੀਸ਼ਜਨੰ/ ਏੂਰਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਸਫੰਧੀ ਡਿਾਇਜ਼ਯੀ ਜਿੱਿ ਜਏਹਾ ਜਆ ਹ ਜਏ ਏੰਭ ਿਾਰੀਆਂ 
ਥਾਿਾਂ ਤ ਏੁਦਯਤੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਿਭੱੁਐਤਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿ। ਡਿਾਇਜ਼ਯੀ ਜਿੱਿ ਜਏਹਾ ਜਆ ਹ ਜਏ ਿਏਯ ਏਈ ਦੁਏਾਨਦਾਯ / 
ਿਯਏਯ ਏਜਿਡ-19 ਦਾ ਇਰਾਿ ਏਯਿਾ ਜਯਹਾ ਹ ਿਾਂ ੁਸ਼ਟੀ ਹਇਆ ਹ ਅਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦ ਸੰਯਏ ਜਿੱਿ ਆ ਹ ਤਾਂ 
ਫਯਾਉਣ ਦੀ ਏਈ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਹ। ਇਸ ਦ ਸੰਫੰਧ ਜਿੱਿ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 104 ਿਾਂ ਸਟਟ ਏੰਟਯਰ ਯੂਭ 
ਨੰਫਯ 0172-2920074 / 08872090029 ਉਤ ਏਾਰ ਏਯਏ ਸੰਯਏ ਜਿੱਿ ਆਉਣ ਦੀ ੂਯੀ ਿਾਣਏਾਯੀ 
ਜਦੱਤੀ ਿਾਿ ਅਤ ਅਰਯੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਤ ਏੀਤੀ ਿਾਿ। 
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ਦਪਤਯ ਜਿਰਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਅਪਸਯ, ਅੰਜਭਿਤਸਯ 

ਸਿਾ ਏੇਂਦਯਾਂ ਜਿਿ ਬੀੜ ਇਏੱਠੀ ਨਾ ਹਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿ-ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ 

ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਤ ਹਯ ਰਏ ਹਯ ਿਰ  ਭਾਸਏ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ 

 

ਅੰਜਭਿਤਸਯ, 8 ਭਈ (       )-ਐਰ   ਸਿਾ ਏੇਂਦਯਾਂ ਫਾਯ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਏੀਤੀ ਹ ਜਏ ਜਡਊਟੀ 
ਉਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਸਟਾਪ ਅਤ ਆਭ ਰਏਾਂ ਜਿਿਾਰ  ਹਯ ਸਭੇਂ ੱਟ ੱਟ ਇਏ ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਜਐਆ 
ਿਾਿ ਅਤ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਤ ਏੰਭ ਏਯਿਾਉਣ ਰਈ ਆ ਸਾਯ ਰਏ ਭਾਸਏ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ। ਦੁਜਹਯ ਦ ਐਾਣ 
ਸਭੇਂ ਿੀ ਸਾਯਾ ਸਟਾਪ ਇਏੱਠੇ ਫਠ ਏ ਐਾਣਾ ਨਾ ਐਾਿ ਅਤ ਆਣ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮਭਤ ਨਾਰ ਧਿ। ਦਸਤਾਿਜ਼ਾਂ ਿਾਂ 
ਨਏਦ ਰਣ-ਦਣ ਏਯਨ ਿਾਰ  ਅਭਰ ਨੰੂ ਰਣ-ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਆਣ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣ ਦੀ ਸਰਾਹ 
ਿੀ ਜਦੱਤੀ ਈ ਹ। 

       ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਿਏਯ ਸਿਾ ਏੇਂਦਯ ਜਿਿ ਜਏਸ ਨੰੂ ਤਜ਼ ਫੁਐਾਯ ਹਿ ਤਾਂ ਅਜਿਹ ਸਟਾਪ ਨੰੂ ਿਰਦ ਤੋਂ ਿਰਦ 
ਫਾਏੀ ਦਪਤਯ ਨਾਰੋਂ ਏੁਅਯੰਟਾਈਨ  ਏਯਏ ਡਾਏਟਯੀ ਿਾਂਿ ਏਯਿਾਈ ਿਾਿ।  ਿ ਜਏਸ ਸਜਹ-ਏਯਭਿਾਯੀ / 
ਸਜਹਏਯਭੀ ਦੀ ਛਾਣ  ਏਜਿਡ- 19  ਾਜ਼ੀਜਟਿ ਿਿੋਂ ਏੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ਅਤ ਉਹ ਦਤਯ ਜਿਿ ਆਣੀ ਹਾਜ਼ਯੀ 
ਦਯਾਨ ਜਏਸ ਦ ਸੰਯਏ ਜਿਿ ਆਇਆ ਹਿ ਤਾਂ ਫਯਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਹ ਦਪਤਯ ਦ ਭੁਐੀ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ 
ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 104 / ਸਟਟ ਏੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ 01722920074/08872090029 ਤ ਸੂਜਿਤ 
ਏਯਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ਤਾਂ ਿ ਅਰਯੀ ਰੜੀਂਦੀ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਏ ਡਾਏਟਯੀ ਸਹੂਰਤ ਰਣ ਜਿਿ ਸਹਾਇਤਾ ਜਭਰ ਸਏ। 
ਉਨਾਂ ਅੱ ਜਏਹਾ ਜਏ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯਾਂ ਤ ਸਟਾਪ ਅਤ ਦਪਤਯ ਜਿਿ ਹਾਜ਼ਯੀ ਦਯਾਨ ਹਣ ਿਾਰ  ਸੰਯਏਾਂ ਸਫੰਧੀ 
ਸਾਯ ਤੱਥਾਂ ਫਾਯ ਿਾਣਏਾਯੀ ਦਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ। 

ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਦਪਤਯ ਜਿਿ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਸਾਯ ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਅਤ ਨਾਜਯਏਾਂ , ਿ ਜਏਸ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਜਦਨ ਸਿਾ ਏੇਂਦਯ 
ਦਾ ਦਯਾ ਏਯ ਿੱੁਏ ਹਨ , ਦਾ ੂਯਾ ਅਤ ਢੁਏਿਾਂ ਜਯਏਾਯਡ ਯੱਜਐਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ। ਸਟਾਪ ਨੰੂ ਏੱੜ ਦ ਭਾਸਏ 
ਜਹਨਣ ਦੀ ਸਰਾਹ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ਅਤ ਿਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਾਸਏ ਨੰੂ ਹਯ ਯਜ਼ ਸਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਸਟਾਪ ਅਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਿਾਯੂਏ ਏਯਨ ਰਈ ਸਭਾਜਿਏ ਦੂਯੀ , ਹੱਥ ਨਾ ਜਭਰਾਉਣ , ਹੱਥ ਸਾਪ ਏਯਨ , 

ਭਾਸਏ ਅਤ ਦਸਤਾਨੇ ਜਹਨਣ , ਸਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਹੱਥ ਧਣ ਅਤ ਸਨੀਟਾਈਜ਼ਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਸਫੰਧੀ ਸੰਦਸ਼ਾਂ 
ਿਾਰ  ਸਟਯਾਂ ਨੰੂ ਸਿਾ ਏੇਂਦਯ ਦ ਿਿਸ਼ ਦਯਿਾਜ਼ 'ਤ ਰਾਇਆ ਿਾਿ। ਫੁਐਾਯ ਤੋਂ ੀੜਤ ਏਯਭਿਾਯੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਿ 
ਏਯਨ ਰਈ ਸਿਾ ਏੇਂਦਯਾਂ ਦੀ ਟਂਯੀ ਤ ਥਯਭਰ ਸਏਨਯਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਏਯਨ ਦੀ ਸਰਾਹ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।  

  ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਸਿਾ ਏੇਂਦਯ ਇੰਿਯਾਿ ਇਹ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਜਏ ਆਸੀ ਦੂਯੀ 6 ਪੁੱ ਟ ਹਯ ਿਰ  ਫਯਏਯਾਯ ਯਹ। 
ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਸਿਾ ਏੇਂਦਯਾਂ ਜਿੱਿ ਜਸਯਪ ਮ ਜਿਅਏਤੀ , ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਏੰਭ ਏਯਿਾਉਣ ਹ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਯ ਿਾਣ। 
ਅੰਦਯੂਨੀ ਐਤਯ ਜਿਿੇਂ ਜਏ ਦਤਯੀ ਥਾਿਾਂ , ਉਡੀਏ ਥਾਿਾਂ , ਸਟਾਪ ਦ ਫਠਣ ਦਾ ਐਤਯ ਆਜਦ ਨੰੂ ਹਯ ਸ਼ਾਭ ਸਿਾ 
ਏੇਂਦਯ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਿਾਂ ਸਿਯ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਸਾ ਏੀਤਾ ਿਾਿ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਏਹਾ ਜਏ ਏੰਭ ਿਾਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤ 
ਏੁਦਯਤੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਿਭੱੁਐਤਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿ ਅਤ ਿ ਅਯ ਏੰਡੀਸ਼ਨਯ/ਏੂਰਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਨੀ ਹਿ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਫੰਧੀ 
ਿਾਯੀ ਜਿਸਥਾਯਤ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏੀਤੀ ਿਾਿ। 
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Encouragement of Covid-19 warriors 
Remembering the founding day of the Red Cross 

Amritsar, 08 May 20 

 
 
“8th May “The World Red Cross Day is celebrated to mark the birth anniversary of Sir 

Jean Henry Dunant, the founder of Red Cross Movement. Who was born on 8th May, 1828 in 
Switzerland. 
       The Red Cross Branch , Amritsar celebrated the World Red Cross Day 2020 at Red Cross 
Bhawan , Amritsar. The floral tribute was given to the portraits of Sir Jean Henry Dunant and 
Bhai Ghaniya Ji by . S. Shivdular Singh Dhillon , I.A.S., Deputy Commissioner,Amritsar and 
clapped for volunteers and saying thanks who are working on the frontline to prevent and 
respond to COVID-19. This is also to acknowledge the role of our volunteers and their enduring 
commitment in undertaking humanitarian activities for last 100 years including COVID-19 
response. 
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ARMY COMMANDER WESTERN COMMAND VISITS AMRITSAR  

 

Amritsar, 08 May 20 

 

 Lieutenant General RP Singh, Army Commander Western Command visited the 
operational areas of Amritsar, Tibri and DBN military stations on Friday. Vajra Corps 
Commander, Lieutenant General Sanjeev Sharma also accompanied the Army Commander 
during the visit.  
 
 He also visited Kasowal and specially commended the BRO personnel for ensuring 
connection across Ravi River for villagers and farmers before the onset of monsoon. 
 
 Army Commander also reviewed Covid -19 preparation at Military hospitals of Amritsar 
and Tibri. He expressed satisfaction on preparation and Civil-Military coordination for dealing 
with the pandemic and commended all frontline warriors for strengthening India’s fight against 
Corona. 
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ਜਿਰਾ ਭਜਿਸਟਯਟ ਨੇ ਏਯਜਪਊ ਜਿਿ ਛਟਾਂ ਦਾ ਏੀਤਾ ਰਾਨ 

ਦੁਏਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ, ਉਸਾਯੀਆਂ ਤ ਦਪਤਯਾਂ ਨੰੂ ਜਦੱਤੀ ਛਟ 

ਠੇਏ ਿੀ ਏਯ ਤ ਆਫਏਾਯੀ ਜਿਬਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਐਰ ਸਏਣ 
 

ਅੰਜਭਿਤਸਯ, 7 ਭਈ (         ) ਜਜ਼ਰਾ ਭਜਿਸਟਯਟ ਸ. ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਜਢੱਰੋਂ ਨੇ ਬਾਯਤ ਸਯਏਾਯ ਦ ਿਜਹ ਜਿਬਾ 
ਿੱਰੋਂ 24 ਅਿਰ 2020 ਨੰੂ ਰਾਏਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਦੁਏਾਨਾਂ ਐਰ•ਣ ਜਿਿ ਜਦੱਤੀ ਯਾਹਤ ਅਤ ਡੀਸ਼ਨਰ ਭੱੁਐ ਸਏੱਤਯ 
ਿਜਹ ਭਾਭਰ ਅਤ ਜਨਆਂ ਜਿਬਾ ੰਿਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿਰੋਂ 4 ਭਈ ਨੰੂ ਿਾਯੀ ਏੀਤੀਆਂ ਾਇਡ ਰਾਇਨ ਤਜਹਤ ਹੁਏਭ 
ਿਾਯੀ ਏਯਏ ਜਜ਼ਰ ਜਿਿ ਉਸਾਯੀ, ਸਨਅਤ, ਿਾਯ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਛਟਾਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਸਜਹਤ ਜਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਛਟ ਹਾਟਸਾਟ ਅਤ ਏੰਟਨਭੈਂਟ ਿਨ ਜਿਿ ਰਾੂ ਨਹੀਂ ਹਣੀਆਂ। 
   ਿਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਜੰਡਾਂ ਜਿਿ ਹਯਏ ਤਯਾਂ ਦੀ ਿਾਇਜ਼ ਉਸਾਯੀ , ਇਸ ਰਈ ਜਏਸ ਤਯਾਂ ਦ ਾਸ ਦੀ ਰੜ 
ਨਹੀਂ ਹਿੀ। ਸ਼ਜਹਯਾਂ ਜਿਿ ਉਸਾਯੀ ਦ ਿੱਰ ਯਹ ਏੰਭ ਸ ਡੀ ਭ ਿਾਂ ਿਨਯਰ ਭਨੇਿਯ ਸਨਅਤ ਏਰੋਂ ਿਿਾਨੀ ਰ  
ਏ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤ ਿਾ ਸਏਣ। ਜਫਨੈ ਏਾਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਾ ਅਤ ਨਾ ਏਯਨ ਦੀ ਸ਼ਯਤ ਜਿਿ ਿਿਾਨੀ ਯੱਦ 
ਏਯ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ੇਂਡੂ ਐਤਯ ਜਿਿ ਸਾਯੀਆਂ ਯਜਿਸਟਯਡ ਸਾਯੀਆਂ ਦੁਏਾਨਾਂ ਤ ਸ਼ਜਹਯਾਂ ਜਿਿ ਭਰਟੀ ਫਯਾਂਡ ਅਤ 
ਜਸੰਰ ਫਯਾਂਡ ਭਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ਜਯਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ਭਾਯਜਏਟ ਏੰਰਏਸ ਜਿਿ ਸਾਯੀਆਂ ਦੁਏਾਨਾਂ , ਜਭਊਸੀਰ 
ਏਾਯਯਸ਼ਨ ਅਤ ਨਯ ਏਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਫਾਹਯਿਾਯ ਦੁਏਾਨਾਂ , 50 ਪੀਸਦ ਿਯਏਯਾਂ ਨਾਰ ਭਾਸਏ ਜਹਨਏ ਅਤ 
ਸ਼ਸਰ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਫਣਾ ਏ ਦੁਏਾਨਾਂ ਐਰ• ਸਏਦ ਹਨ। ਦੁਏਾਨਾਂ ਐੱੁਰਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿਯ 7 ਿਿ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 3 ਿਿ ਤੱਏ 
ਦਾ ਯਹਾ। ਸ਼ਜਹਯੀ ਐਤਯ ਜਿਿ ਭਾਯਏੀਟ ਤ ਫਾਜ਼ਾਯ ਜਿਿ ਜ਼ਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਏਾਨਾਂ ਇਸ ਸਭੇਂ ਰਈ ਐਰੀਆਂ 
ਿਾ ਸਏਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਫੰਧਤ ਸ ਡੀ ਭ ਅਤ ਡੀ ਸ ੀ ਸਭਾਨ ਦੀ ਭੰ ਨੰੂ ਿਐਦ ਹ ਉਸਨੰੂ 
ਆਜਆ ਦ ਸਏਦ ਹਨ। 
   ਸਰੂਨ, ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਏਾਨਾਂ, ਸਾ, ਜਫਊਟੀ ਾਯਰਯ ਆਜਦ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣ ਿਾਰ  ਅਦਾਯ ਐਰਣ ਦੀ ਆਜਆ 
ਨਹੀਂ ਹਿੀ। ਈ-ਏਾਭਯਸ ਏੰਨੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਰਾਈ ਏਯ ਸਏਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਠੇਏ ਏਸਾਈਜ਼ ਤ ਟਏਸਸ਼ਨ ਜਿਬਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਐੱੁਰ ਸਏਦ ਹਨ , ਯ ਫ, ਫਾਯ ਤ 
ਅਹਾਤ ਐਰ•ਣ ਦੀ ਆਜਆ ਨਹੀਂ ਹਿੀ। ਫੈਂਏ ਸਿਯ 9 ਿਿ ਤੋਂ 1 ਿਿ ਤੱਏ ਿਨਤਾ  ਨੰੂ ਸਿਾਿਾਂ ਦ ਸਏਦ ਹਨ। 
ਯਸਟਯੈਂਟ ਅਤ ਹਯ ਅਜਿਹ ਅਦਾਯ ਹਭ ਜਡਰਿਯੀ ਰਈ ਆਜਆ ਰ ਸਏਦ ਹਨ , ਯ ਉਥ ਡਾਇਨੰ ਦੀ ਆਜਆ 
ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਏਦੀ। 
ਦੁਏਾਨਦਾਯ ਦੁਏਾਨਾਂ ਤ ਾਹਏਾਂ ਤ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਤ ਹਯ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ। ਹਯ ਏਈ ਭਾਸਏ ਦੀ 
ਿਯਤੋਂ ਏਯਾ ਅਤ ਜਯਿਾਯ ਜਿਿੋਂ ਇਏ ਭੈਂਫਯ ਹੀ ਐਯੀਦਦਾਯੀ ਰਈ ਦਰ ਿਾ ਸਏਾ। ੱਡੀ ਦੀ ਆਜਆ ਏਯਜਪਊ 
ਾਸ ਰ ਏ ਹੀ ਏੀਤੀ ਿਾ ਸਏੀ। 
ਜਭਊਸੀਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਸਾਯੀ ਸਨਅਤ ਆਣਾ ਏੰਭ ਏਯ ਸਏਦੀ ਹ। ਇਸ ਤਯਾਂ ਸ਼ਜਹਯੀ ਐਤਯ ਜਿੱਥ ਰਫਯ ਯਜਹ 
ਯਹੀ ਹਿ ਉਹ ਿੀ ਆਣਾ ਏੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਸਏਦੀ ਹ। ਇਸ ਰਈ ਸਨਅਤਏਾਯਾਂ ਨੰੂ ਜਏਸ ਤੋਂ ਆਜਆ ਰਣ ਦੀ ਰੜ 
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿ ਸ਼ਣਾ ੱਤਯ ਬਯ ਏ ਸਨਅਤ ਜਿਬਾ ਦ ਿਨਯਰ ਭਨਿਯ ਨੰੂ ਈ-ਭਰ ਏਯ ਦਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ 
ਿਏਯ ਜਏਸ ਨੰੂ ਰਫਯ ਿਾਂ ਹਯ ੱਡੀਆਂ ਰਈ ਾਸ ਦੀ ਰੜ ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਅਤ ਜਿਬਾ ਏਰੋਂ ਰ  ਸਏਾ। ਰਫਯ ਰਈ 
ਸਭਾਂ ਸਿਯ 7 ਤੋਂ 9 ਿਿ ਤੱਏ ਿਾਣ ਤ ਸ਼ਾਭ 5 ਤੋਂ 7  ਿਿ ਤੱਏ ਦਪਤਯ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਯਹਾ। 
ਸਯਏਾਯੀ ਦਪਤਯ ਜਿਬਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਐਰ  ਿਾ ਸਏਦ ਹਨ। ਜਨੱਿੀ ਦਪਤਯ 33 ਪੀਸਦੀ ਸਟਾਪ ਨਾਰ 
ਐਰ। ਜਿਜਦਅਏ ਅਦਾਯ 33 ਪੀਸਦੀ ਸਟਾਪ ਨਾਰ ਏਿਰ ਦਪਤਯੀ ਏੰਭ ਰਈ ਐਰ•ਣ ਦੀ ਆਜਆ ਹ। 
--------- 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/942/2020-DPRO Amritsar 

I/23047/2020 
 

ਿਿਾਸੀ ਏਾਜਭਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਏ ਅੰਜਭਿਤਸਯ ਤੋਂ ਜਹਰੀ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਯਰ ੱਡੀ ੌਂਡਾ ਰਈ ਯਿਾਨਾ  
ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਏੀਤਾ ਯੋਂ ਜਰਆਉਣ ਤੋਂ ਰ  ਏ ਯਰ ੱਡੀ ਜਿਿ ਿੜਾਉਣ ਤੱਏ ਦਾ ਸਾਯਾ ਿਫੰਧ   
 

ਅੰਜਭਿਤਸਯ, 7 ਭਈ (         )- ੰਿਾਫ ਦ ਭੱੁਐ ਭੰਤਯੀ ਏਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜਸੰ ਿੱਰੋਂ  ਿਿਾਸੀ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨੰੂ 
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦ ਸੂਜਫਆਂ 'ਿ ਬਿਣ ਦੀ ਏੀਤੀ ਜਹਰ ਤਜਹਤ ਅੱਿ ਸ਼ਾਭ ਅੰਜਭਿਤਸਯ ਤੋਂ ਜਹਰੀ ਯਰ ੱਡੀ ੌਂਡਾ ਰਈ 
ਯਾਿਾਨਾ ਹ ਈ। ਇਸ ਯਰ ੱਡੀ ਜਿਿ  ਏਯੀਫ 1180 ਭੁਸਾਜਪਯਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਯਾਂ, ਿ ਜਏ ਜਿਰ•ਾ ਦ ਸਾਯ 
ਜਹੱਜਸਆਂ ਜਿਿੋਂ ਸਨ, ਤੋਂ ਰ  ਏ ਯਰ ੱਡੀ ਜਿਿ ਿੜਾਉਣ ਤੱਏ ਦਾ ਸਾਯਾ ਿਫੰਧ ਏੀਤਾ ਜਆ। ਐਾਸ ੱਰ ਇਹ ਯਹੀ ਜਏ 
ਡਾਏਟਯੀ ਜਨਯੀਐਣ, ਜਟਏਟ ਿਜਏੰ, ਐਾਣਾ ਭੁਹੱਇਆ ਏਯਿਾਉਣ ਅਤ ਰਟਪਾਯਭ ਤੋਂ ਯਰ ੱਡੀ ਜਿਿ ਿੜਾਉਣ 
ਤੱਏ ਜਏਧਯ ਿੀ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਐਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਜਏਸ ਿਿਾਸੀ ਨੰੂ ਇਸ ਰਈ ਏਈ ਸਾ ਐਯਿ 
ਏਯਨਾ ਜਆ, ਜਿਸ ਸਦਏਾ ਇਹ ਮਾਤਯਾ ਫੜੀ ਸੁਯੱਜਐਅਤ ਸ਼ੁਯੂ ਹਈ। ਸਟਸ਼ਨ ਉਤ ਹੰੁਿ ਰਏ ਸਬਾ ਭੈਂਫਯ ਸ. 
ੁਯਿੀਤ ਜਸੰ ਿਰਾ ਤ ਿਅਯਭਨ ਨਯ ਸੁਧਾਯ ਟਯੱਸਟ ਸਿੀ ਜਦਨੇਸ਼ ਫੱਸੀ ਨੇ ਜਿੱਥ ਆ ਿਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰੰਯ ਤ 
ਾਣੀ ਿੰਜਡਆ ਉਥ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਤ ਭਾਸਏ ਿਯੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਤੀ ਿੀ ਿਜਯਆ। ਇਸ ਭਏ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ 
ਸ. ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਜਢੱਰੋਂ , ੁਜਰਸ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. ਸੁਐਿਨ ਜਸੰ ਜੱਰ ਅਤ ਿਧੀਏ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. 
ਜਹਭਾਸ਼ੰੂ ਅਯਿਾਰ ਿੀ ਭੁਸਾਜਪਯਾਂ ਨੰੂ ਤਯਨ ਰਈ ਸਟਸ਼ਨ ਉਤ ਹੰੁਿ। 
       ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਿੱਰੋਂ ਇਸ ਏੰਭ ਰਈ ਏੀਤੀ ਮਿਨਾਫੰਦੀ ਜਿਿ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਨਯ ਜਨਭ ਸਿੀਭਤੀ ਏਭਰ 
ਜਭੱਤਰ, ਿਧੀਏ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. ਜਹਭਾਸ਼ੰੂ ਅਯਿਾਰ,  ਸ ਡੀ ਭਜ਼ ਸਿੀ ਜਿਏਾਸ ਹੀਯਾ, ਸਿੀ ਜਸ਼ਿਯਾਿ ਜਸੰ 
ਫੱਰ, ਸਿੀਭਤੀ ਸੁਜਭਤ ਭੁਧ, ਸਿੀਭਤੀ ਅਰਏਾ ਏਾਰੀਆ ਤ ਸਿੀ ਦੀਏ ਬਾਟੀਆ ਅਤ ਯਰਿ ਮਾਤਯਾ ਰਈ ਜਨਮੁੱ ਏਤ 
ਏੀਤ  ਨ ਡਰ ਅਜਧਏਾਯੀ ਸਿੀ ਯਿਤ ਉਫਯਾ ਤ ਸਹਾਇਏ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀਭਤੀ ਅਨਭਿਤ ਏਯ ਿੱਰੋਂ ਫਾਐੂਫ 
ਸਿਾਿਾਂ ਜਨਬਾਈਆਂ ਈਆਂ। ਸਿੀ ਜਹਭਾਸ਼ੰੂ ਅਯਿਾਰ ਅਤ ਸਿੀਭਤੀ ਏਭਰ ਜਭੱਤਰ ਨੇ ਡਾਏਟਯੀ ਜਨਯੀਐਣ ਰਈ ਫਣਾ 
ਸਾਯ ਏੇਂਦਯਾਂ ਅਤ ਯਰਿ ਸਟਸ਼ਨ ਉਤ ਏੀਤੀਆਂ ਜਤਆਯੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਿਾ ਏ ਿਐੀਆਂ।  
         ਯਰ ੱਡੀ ਜਿਿ ਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਉਰੀਏ ਿਯਾਭ ਅਨੁਸਾਯ ਿਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਿੀਆਂ ਫਣਾ ਏ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਂ ਤੋਂ 
ਜਰਆ ਏ ਡਾਏਟਯੀ ਭੁਆਇਨਾ ਏਯਿਾ ਏ ਯਰ ੱਡੀ ਜਿਿ ਿੜਾਉਣ ਰਈ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜਡਊਟੀ ਰਾਈ 
ਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਏਾ ਇਹ ਸਾਯਾ ਿਯਾਭ ਫੜ ਿਧੀਆ ਢੰ ਨਾਰ ਨੇਯ ਿਜੜਆ। ਅੱਿ ਇਸ ਜਹਰੀ ਯਰ ੱਡੀ 
ਦੀ ਯਿਾਨੀ ਫੜ ਸਰੀਏ ਤ ਸੁਯੱਜਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਹਣ ਏਾਯਨ ਅਰ ਜਦਨਾਂ ਜਿਿ ਿਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਏਯੀਫ 60 ਯਰ 
ੱਡੀਆਂ, ਿ ਜਏ ਦਸ਼ ਦ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਜਹੱਜਸਆਂ ਰਈ ਇਥੋਂ ਿਾਣੀਆਂ ਿਾਸਤ ਏੰਭ ਅਸਾਨ ਹ ਜਆ ਹ।  
ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜਸੰ ਜਢੱਰੋਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਏ ਸਾਡ ਏਰ ਏਯੀਫ 60 ਹਜ਼ਾਯ ਿਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਟਾ 
ਅੰਜਭਿਤਸਯ ਜਿਰ•ਾ ਜਿਿੋਂ ਹੀ ਆਣ ਯਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣ ਰਈ ਆਇਆ ਹ। ਇਸ ਰਈ ਸਾਜਯਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਭਫਾਈਰ ਪਨ 
ਉਤ ਸੰਦਸ਼ ਬਿ ਏ ਯੋਂ ਰਣ ਿਾ ਯਹੀ ਫੱਸ, ਉਸਦਾ ਸਭਾਂ, ਡਾਏਟਯੀ ਭੁਆਇਨਾ ਜਏੱਥ ਹਣਾ ਹ ਅਤ ਯਰ ੱਡੀ ਏਦੋਂ 
ਿਾਣੀ ਹ ਆਜਦ ਫਾਯ ਿਾਣਏਾਯੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਜਿਸ ਜਿਅਏਤੀ ਦ ਪਨ ਉਤ ਸੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਆ 
ਉਹ ਏਾਹਰਾ ਨਾ ਿ ਅਤ ਅਰੀ ੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਏ ੰਿਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ ਸਾਜਯਆਂ ਦੀ 
ਿਾਸੀ ਦਾ ਿਫੰਧ ਏੀਤਾ ਿਾ ਜਯਹਾ ਹ ਅਤ ਤੁਸੀਂ ਆਣੀ ਿਾਯੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਯ ਏਯ। ਯਾਂ ਨੰੂ ਯਤ ਯਹ ਿਿਾਸੀਆਂ ਦ 
ਜਿਹਜਯਆਂ ਉਤ ਐੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਰਭ ਜਿਐਾਈ ਜਦੱਤਾ, ਬਾਿੇਂ ਉਹ ਇੱਥ ਿੀ ਜਜ਼ਰ•ਾਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿੱਰੋਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਯਹੀ ਭਦਦ 
ਤੋਂ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਸਨ, ਯ ਸੰਏਟ ਭਏ ੰਿਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਂ ਤੱਏ ਬਿਣ ਦ ਏੀਤ  ਭੁਤ ਿਫੰਧਾਂ ਏਾਯਨ 
ਉਹ ਡਾਢ ਐੁਸ਼ ਸਨ। 
 

ਏਸ਼ਨ 

-ਿਿਾਸੀਆਂ ਦ ਡਾਏਟਯੀ ਜਨਯੀਐਣ ਰਈ ਏੀਤ  ਿਫੰਧਾਂ ਦੀ ਇਏ ਤਸਿੀਯ।  
-ਯਰਿ ਸਟਸ਼ਨ ਉਤ ਭੁਸਾਜਪਯਾਂ ਨੰੂ ਬਿਨ ਤ ਾਣੀ ਜਦੰਦ ਜਿਰ•ਾਾ ਿਸ਼ਾਸਨ ਦ ਏਯਭਿਾਯੀ। 
-ਯਰਿ ਸਟਸ਼ਨ ਉਤ ਭੁਸਾਜਪਯਾਂ ਨੰੂ ਰੰਯ ਿੰਡਦ ਸ. ੁਯਿੀਤ ਜਸੰ ਿਰਾ ਤ ਸਿੀ ਜਦਨੇਸ਼ ਫੱਸੀ  


