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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਾ• ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ। 

ਕਜ਼ਫਨਟ ਭੰਤਯੀ ਨੀ ਨੇ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜਮੰਤੀ ਭਕ ਮਾਦਗਾਯੀ ਗਟ ਦਾ ਯੱਜ਼ਿਆ ਨੀਸ ੱਥਯ  

ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜਮੰਤੀ 'ਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਵਧਾਈ 

ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਨਾਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ੱਦਾ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 5 ਜੂਨ: 

ਿੀ ਭ ਿਕਾਸ਼ ਨੀ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ੱਜ਼ਿਆ ਤ ਿਜ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਨੇ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ 622 ਜਨਭ ਜ਼ਦਵ ਭਕ 
ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦ ਨੰੂ ਭਯਜ਼ਤ ਕਫੀਯ ਭਾਯਗ (ਨਾਈਆਂ ਵਾਰਾ ਭੜ) ਢੱਈ ਯਡ ਜ਼ਵਿ ਮਾਦਗਾਯੀ ਗਟ ਦਾ ਨੀਂਸ 
ੱਥਯ ਯੱਜ਼ਿਆ ਅਤ ਕਫੀਯ ਜਮੰਤੀ ਦ ਭਕ 'ਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਗਟ ਦੀ ਉਾਯੀ ਰਈ 
15 ਰੱਿ ਯੁਏ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ਸਨ ਅਤ ਜਕਯ ਸਯ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਰੜ ਸਈ ਤਾਂ ਉਸ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਉਨਾਂ 
ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਬਗਤੀ ਰਜ਼ਸਯ ਦ ਭਸਾਨ ੰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ੱਜ਼ਿਆਵਾਂ 'ਤ ਚੱਰਣ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਆੀ ਿਭ-
ਜ਼ਆਯ, ਬਾਈਚਾਯ ਅਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ੰਦਸ਼ ਜ਼ਦੱਤਾ ਸ। 

 ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਗੁਯੂ ਗਿੰ ਥ ਾਜ਼ਸਫ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਿਭਣੀ ਬਗਤ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦਯਜ ਸ ਜ ਭੱੁਚੀ ਰਕਾਈ 
ਰਈ ਿਯਨਾ ਦਾ ਯਤ ਫਣੀ ਯਸਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਬਗਤ  ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ ਜਾਤ , ਨਰ, ਧਯਭ ਤੋਂ ਉਯ 
ਉਠਣ ਦਾ ੁਨੇਸਾ ਜ਼ਦੰਦੀ ਸ ਅਤ ਾਨੰੂ ਬ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਜ਼ਿਆਵਾਂ ਤ ਚੱਰਣ ਦੀ ਰੜ ਸ।  

ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੱਜ਼ਿਆਵਾਂ , ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤ ਪਰਾਫ਼ੀ ਾਡ ਜੀਵਨ ਜ਼ਵੱਚ ਨਵੀਂ 
ਯਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਾਨੰੂ ਬ ਨੰੂ ਿਣ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ 
ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ ੰਕਟ ਦ ਟਾਕਯ ਰਈ ਅਤ ਭਨੱੁਿਤਾ ਦੀ ਵਾ ਰਈ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਭਯਜ਼ਤ ਕਯੀਏ। ਿੀ ਨੀ ਨੇ 
ਕਭਾਂਤਯੀ ਵਾਤਾਵਯਨ ਜ਼ਦਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਯ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਾਡੀ ਸੋਂਦ ਾਡ ਚਜ਼ਗਯਦ ਤ ਜ਼ਨਯਬਯ ਕਯਦੀ ਸ ਅਤ 
ਇ ਰਈ ਬ ਦਾ ਪਯਿ ਫਣਦਾ ਸ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਆਣ ਵਾਤਾਵਯਨ ਦੀ ਾਂਬ ੰਬਾਰ ਕਯੀਏ ਅਤ ਆਣ ਵਾਤਾਵਯਨ ਨੰੂ 
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਚਾਈਏ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਰਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਜਦਾ ਭੱੁਿ ਉਦਸ਼ 
ਕਜ਼ਵਡ 19 ਫੀਭਾਯੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਸੰਭਤ ਦਾ ਕਯਨਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਿਯੂਯੀ 
ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਯੱਿਦ ਸਏ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਆਣ ਆ ਅਤ ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਨੰੂ ਫਚਾ ਕ ਯੱਿਣ। ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰਾ ਵਾੀਆਂ 
ਨੰੂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਨਾਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ੱਦਾ ਜ਼ਦੱਤਾ। 



 ਇ ਭਕ ਿਧਾਨ ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਕਫੀਯ ਪਡਯਸ਼ਨ ਿੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ ੰਦਾ ਨੇ ਿੀ ਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ਜ਼ਕਸਾ 
ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਸਭਸ਼ਾਂ ਸੀ ਬਗਤ ਫਯਾਦਯੀ ਦ ਕੰਭਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਰ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕੀਤਾ ਸ। ਇ ਭਕ ਕੌਂਰਯ ਜ਼ਵਕਾ 
ਨੀ, ਿੀ ਯਫਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਰਾਟੀ , ਿੀ ੁਸ਼ਾਂਤ ਬਗਤ , ਭਾਟਯ ਫਰਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ , ਿੀ ਅਯਜ਼ਵੰਦਯ ਕੁਭਾਯ ਜਨਯਰ 
ਕੱਤਯ ਕਾਂਗਯ ਕਭਟੀ , ਐਡਵਕਟ ਦੀ ਇੰਦਯ, ਕਾਨੰੂਗ ਿੀ ਯਾਜਸ਼ ਕੁਭਾਯ , ਿੀ ਦ ਯਾਜ ਬਗਤ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱਡੀ 
ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਇਰਾਕਾ ਵਾੀ ਸਾਜਯ ਨ। 

ਕਸ਼ਨ 

ਿੀ ਭ ਿਕਾਸ਼ ਨੀ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ੱਜ਼ਿਆ ਤ ਿਜ ਭੰਤਯੀ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਮਾਦਗਾਯੀ ਗਟ ਦਾ ਨੀਂਸ ੱਥਯ ਯੱਿਦ ਸਏ। 
ਨਾਰ ਸਨ ਿੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ ੰਦਾ ਅਤ ਿੀ ਜ਼ਵਕਾ ਨੀ ਕੌਂਰਯ।   
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਜਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਭਯੀਿਾਂ ਦਾ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਵਾਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡ ੱਧਯ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ  ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ -
ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 5 ਜੂਨ : 

ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਤਜ਼ਸਤ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਕਜ਼ਵਡ- 19 ਦ ਭਯੀਿਾਂ ਦਾ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਤਾ ਰਗਾਉਣ 
ਵਾਤ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡ ੱਧਯ ਤ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤ ਜਾਣ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਯੱਿਜ਼ਦਆਂ ੂਚੀਫੱਧ 
ਸਤਾਰਾਂ/ਕਰੀਜ਼ਨਕਾਂ ਅਤ ਰਫਾਯਟਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਬਜ ਕਜ਼ਵਡ- 19 ਦ ਨਭੂਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਭੁਫ਼ਤ ਆਯ.ਟੀ.-
ੀ.ੀ.ਆਯ. ਟਜ਼ਟੰਗ ਕਯਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ।   

 ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ: ਜੁਗਰ ਜ਼ਕਸ਼ਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਨਿੱਜੀ 
ਸਤਾਰਾਂ / ਕਰੀਜ਼ਨਕਾਂ ਅਤ ਰਫਾਂ ਨੰੂ ੂਚੀਫੱਧ ਕਯਨ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜ ਨਭੂਜ਼ਨਆਂ 
ਦੀ ਭੁਪਤ  ਟਜ਼ਟੰਗ ਸੂਰਤ  ਦਣ ਰਈ ਵ-ਇੱ ਾ ਨਾਰ ੂਚੀਫੱਧ ਸਣ ਰਈ ਜ਼ਤਆਯ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਸ 
ਰਾਿਭੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਕ ਿਾਈਵਟ ਸਤਾਰ / ਕਰੀਜ਼ਨਕਾਂ ਅਤ ਰਫਾਯਟਯੀਆਂ ਕਰ ਕਜ਼ਵਡ- 19 ਦ ਸ਼ੱਕੀ 
ਭਯੀਿਾਂ ਰਈ ਵੱਿਯੀ ਜਗਾ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜ਼ਜੱਥ ਨਭੂਨੇ ਰਏ ਜਾਣਗ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਰਣ ਵਾਰ  ਜ਼ਵਅਕਤੀ  ਵੱਰੋਂ ੂਯ 
ਜ਼ਨਿੱਜੀ ੁਯੱਜ਼ਿਆ ਉਕਯਨ ਜ਼ਸਨੇ ਸਣ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਿਾਈਵਟ 
ਸਤਾਰ ਰੜੀਂਦ ਰ ਜ਼ਜਜ਼ਟਕ ਦਾ ਿਫੰਧ ਕਯਗਾ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਇਕੱਤਯ ਕਯਗਾ , ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕ ਕਯਗਾ ਅਤ ਿਟਕਰ 
ਦ ਅਨੁਾਯ ਨੇੜਰੀ ਯਕਾਯੀ ਜ਼ਸਤ ੰਥਾ ਨੰੂ ਬਜਗਾ। ਉਸ ਆਯਟੀ-ੀੀਆਯ ਐ ਜ਼ਵੱਚ ਆਈੀਐਭਆਯ 
ਿਟਕਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵਯਜ਼ਵਆਂ ਨੰੂ ਬਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਿਾਈਵਟ ਸਤਾਰਾਂ / ਕਰੀਜ਼ਨਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਬਜ ਗਏ ਨਭੂਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਰਫਾਯਟਯੀਆਂ 
ਜ਼ਵੱਚ  ਭੁਪਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ਇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਰਾਬ ਰ  ਯਸ ਿਾਈਵਟ ਸਤਾਰ ਅਤ ਕਰੀਜ਼ਨਕ ਨਭੂਨੇ 
ਇਕੱਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਭਯੀਿਾਂ ਤੋਂ 1000 ਯੁਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸੀਂ ਚਾਯਜ ਕਯਨਗ।   

--------- 

 


