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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਾ• ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਪਯ,ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ।
ਕਜ਼ਫਨਟ ਭੰ ਤਯੀ ਨੀ ਨੇ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜਮੰਤੀ ਭਕ ਮਾਦਗਾਯੀ ਗਟ ਦਾ ਯੱ ਜ਼ਿਆ ਨੀਸ ੱ ਥਯ
ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜਮੰਤੀ 'ਤ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਵਧਾਈ
ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਨਾਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ੱ ਦਾ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 5 ਜੂਨ:
ਿੀ ਭ ਿਕਾਸ਼ ਨੀ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ੱ ਜ਼ਿਆ ਤ ਿਜ ਭੰ ਤਯੀ ੰ ਜਾਫ ਨੇ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ 622 ਜਨਭ ਜ਼ਦਵ ਭਕ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦ ਨੂੰ ਭਯਜ਼ਤ ਕਫੀਯ ਭਾਯਗ (ਨਾਈਆਂ ਵਾਰਾ ਭੜ) ਢੱ ਈ ਯਡ ਜ਼ਵਿ ਮਾਦਗਾਯੀ ਗਟ ਦਾ ਨੀਂਸ
ੱ ਥਯ ਯੱ ਜ਼ਿਆ ਅਤ ਕਫੀਯ ਜਮੰ ਤੀ ਦ ਭਕ 'ਤ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਗਟ ਦੀ ਉਾਯੀ ਰਈ
15 ਰੱਿ ਯੁਏ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ਸਨ ਅਤ ਜਕਯ ਸਯ ਪੰ ਡਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਸਈ ਤਾਂ ਉਸ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਤੀ ਰਜ਼ਸਯ ਦ ਭਸਾਨ ੰ ਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ੱ ਜ਼ਿਆਵਾਂ

'ਤ ਚੱ ਰਣ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਆੀ ਿਭ-

ਜ਼ਆਯ, ਬਾਈਚਾਯ ਅਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ੰ ਦਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਸ।
ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਗੁਯੂ ਗਿੰ ਥ ਾਜ਼ਸਫ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਿਭਣੀ ਬਗਤ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦਯਜ ਸ ਜ ਭੁੱ ਚੀ ਰ ਕਾਈ
ਰਈ ਿਯਨਾ ਦਾ ਯਤ ਫਣੀ ਯਸਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ ਜਾਤ

, ਨਰ, ਧਯਭ ਤੋਂ ਉਯ

ਉਠਣ ਦਾ ੁਨੇਸਾ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਸ ਅਤ ਾਨੂੰ ਬ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਜ਼ਿਆਵਾਂ ਤ ਚੱ ਰਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ।
ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੱ ਜ਼ਿਆਵਾਂ , ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤ ਪਰਾਫ਼ੀ ਾਡ ਜੀਵਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਨਵੀਂ
ਯਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰ ਭ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਾਨੂੰ ਬ ਨੂੰ ਿਣ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ
ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ ੰ ਕਟ ਦ ਟਾਕਯ ਰਈ ਅਤ ਭਨੁੱਿਤਾ ਦੀ ਵਾ ਰਈ ਆਣ ਆ ਨੂੰ 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 ਨੂੰ
ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਫਚਾਈਏ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਰਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਜਦਾ ਭੁੱ ਿ ਉਦਸ਼
ਕਜ਼ਵਡ 19 ਫੀਭਾਯੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਸੰ ਭਤ ਦਾ ਕਯਨਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਿਯੂਯੀ
ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਯੱ ਿਦ ਸਏ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਆਣ ਆ ਅਤ ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਨੂੰ ਫਚਾ ਕ ਯੱ ਿਣ। ਿੀ ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰਾ ਵਾੀਆਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਨਾਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ੱ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।

ਇ ਭਕ ਿਧਾਨ ਆਰ ਇੰ ਡੀਆ ਕਫੀਯ ਪਡਯਸ਼ਨ ਿੀ ੁਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ ੰ ਦਾ ਨੇ ਿੀ ਨੀ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ਜ਼ਕਸਾ
ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਸਭਸ਼ਾਂ ਸੀ ਬਗਤ ਫਯਾਦਯੀ ਦ ਕੰ ਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸਰ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕੀਤਾ ਸ। ਇ ਭਕ ਕੌਂ ਰਯ ਜ਼ਵਕਾ
ਨੀ, ਿੀ ਯਫਜੀਤ ਜ਼ੰ ਘ ਰਾਟੀ , ਿੀ ੁਸ਼ਾਂਤ ਬਗਤ , ਭਾਟਯ ਫਰਜ਼ਵੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ , ਿੀ ਅਯਜ਼ਵੰ ਦਯ ਕੁਭਾਯ ਜਨਯਰ
ਕੱ ਤਯ ਕਾਂਗਯ ਕਭਟੀ, ਐਡਵਕਟ ਦੀ ਇੰ ਦਯ, ਕਾਨੂੰਗ ਿੀ ਯਾਜਸ਼ ਕੁਭਾਯ, ਿੀ ਦ ਯਾਜ ਬਗਤ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱ ਡੀ
ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਇਰਾਕਾ ਵਾੀ ਸਾਜਯ ਨ।
ਕਸ਼ਨ
ਿੀ ਭ ਿਕਾਸ਼ ਨੀ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ੱ ਜ਼ਿਆ ਤ ਿਜ ਭੰ ਤਯੀ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਮਾਦਗਾਯੀ ਗਟ ਦਾ ਨੀਂਸ ੱ ਥਯ ਯੱ ਿਦ ਸਏ।
ਨਾਰ ਸਨ ਿੀ ੁਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ ੰ ਦਾ ਅਤ ਿੀ ਜ਼ਵਕਾ ਨੀ ਕੌਂ ਰਯ।
============
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਜਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਪਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ
ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਭਯੀਿਾਂ ਦਾ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਵਾਤ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਵੱ ਡ ੱ ਧਯ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਯ, 5 ਜੂਨ :
ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਸ ਤਜ਼ਸਤ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਨੂੰ ਯਕਣ ਰਈ ਕਜ਼ਵਡ-

19 ਦ ਭਯੀਿਾਂ ਦਾ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਤਾ ਰਗਾਉਣ

ਵਾਤ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਵੱ ਡ ੱ ਧਯ ਤ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਯੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ੂਚੀਫੱ ਧ
ਸਤਾਰਾਂ/ਕਰੀਜ਼ਨਕਾਂ ਅਤ ਰ ਫਾਯਟਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਬਜ ਕਜ਼ਵਡ-

19 ਦ ਨਭੂਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਭੁਫ਼ਤ ਆਯ.ਟੀ.-

ੀ.ੀ.ਆਯ. ਟਜ਼ਟੰ ਗ ਕਯਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ।
ਇ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ: ਜੁਗਰ ਜ਼ਕਸ਼ਯ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਜ਼ਨਿੱਜੀ
ਸਤਾਰਾਂ / ਕਰੀਜ਼ਨਕਾਂ ਅਤ ਰ ਫਾਂ ਨੂੰ ੂਚੀਫੱ ਧ ਕਯਨ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜ ਨਭੂਜ਼ਨਆਂ
ਦੀ ਭੁਪਤ ਟਜ਼ਟੰ ਗ ਸੂਰਤ ਦਣ ਰਈ ਵ-ਇੱ ਾ ਨਾਰ ੂਚੀਫੱ ਧ ਸਣ ਰਈ ਜ਼ਤਆਯ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਰਾਿਭੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਕ ਿਾਈਵਟ ਸਤਾਰ / ਕਰੀਜ਼ਨਕਾਂ ਅਤ ਰ ਫਾਯਟਯੀਆਂ ਕਰ ਕਜ਼ਵਡ-

19 ਦ ਸ਼ੱ ਕੀ

ਭਯੀਿਾਂ ਰਈ ਵੱ ਿਯੀ ਜਗਾ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜ਼ਜੱ ਥ ਨਭੂਨੇ ਰਏ ਜਾਣਗ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਰ ਣ ਵਾਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੱ ਰੋਂ ੂਯ
ਜ਼ਨਿੱਜੀ ੁਯੱਜ਼ਿਆ ਉਕਯਨ ਜ਼ਸਨੇ ਸਣ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਿਾਈਵਟ
ਸਤਾਰ ਰ ੜੀਂਦ ਰ ਜ਼ਜਜ਼ਟਕ ਦਾ ਿਫੰਧ ਕਯਗਾ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਗਾ , ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕ ਕਯਗਾ ਅਤ ਿਟਕਰ
ਦ ਅਨੁਾਯ ਨੇੜਰੀ ਯਕਾਯੀ ਜ਼ਸਤ ੰ ਥਾ ਨੂੰ ਬਜਗਾ। ਉਸ ਆਯਟੀ-ੀੀਆਯ ਐ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਈੀਐਭਆਯ
ਿਟਕਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵਯਜ਼ਵਆਂ ਨੂੰ ਬਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਿਾਈਵਟ ਸਤਾਰਾਂ / ਕਰੀਜ਼ਨਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਬਜ ਗਏ ਨਭੂਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਰ ਫਾਯਟਯੀਆਂ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਭੁਪਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ਇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਰਾਬ ਰ ਯਸ ਿਾਈਵਟ ਸਤਾਰ ਅਤ ਕਰੀਜ਼ਨਕ ਨਭੂਨੇ
ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਭਯੀਿਾਂ ਤੋਂ 1000 ਯੁਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਸੀਂ ਚਾਯਜ ਕਯਨਗ।
---------

