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ਚ ਿੱ ਠੀ ਿੱ ਤਰ ਰਾਹੀ ਚਫਭਾਰੀ ਤੋਂ ਫ ਾਅ ਸਫੰਧੀ ਘਰਾਂ ਚ ਿੱ   ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ ਰਚਰਤ 
ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਿੱ ਲੋਂ 2.5 ਲਿੱ ਖ ਦ ਕਰੀਫ ਚਿਲਹਾ ਚਨ ਾਸੀਆਂ ਦ ਘਰਾਂ ਚ ਿੱ   ਬਜ ਜਾਣਗ ਚ ਿੱ ਠੀ ਿੱ ਤਰ 

 
ਯਨਗਯ 07 ਅਰਰ - ਸਿਰਹ ਰਲ਼ਲ਼ਨ ਯਨਗਯ ਲੱਰੋਂ ਇੱਕ ਅਨ ਖਹ ਸਵਰ ਕਯਦ਼ ਵਾ ਸਿਰਹ ਸਨਲਹਆਂ ਨੰ  ਘਯਾਂ 
ਦ਼ ਸਲੱਚ ਡਕਖਨੇ ਯਵੀਂ ਘਯਾਂ ਦ਼ ਸਲੱਚ ਯਸਵਣ ਅਤ਼ ਅਸਵਸਤਆਤ ਯੱਖਣ ਫੰਧਹ ਰ਼ਸਯਤ ਕਹਤ ਜਲ਼ਗ। ਇ ਫੰਧਹ 
ਜਣਕਯਹ ਸਦੰਦ਼ ਵਾ ਸਡਟਹ ਕਸਭਲ਼ਨਯ ਲ਼ਰਹਭਤਹ ਾਨਰਹ ਸਗਸਯ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਬਲੇਂ ਯਜ ਦ਼ ਸਲੱਚ 14 ਅਰਰ ਤੱਕ 
ਕਯਸਪਊ ਰਗ ਕ਼ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਘਯਾਂ ਸਲੱਚ ਯਸਵਣ ਅਤ਼ ਇੱਕ ਦਜ ਼ਦ਼ ੰਯਕ ਸਲੱਚ ਨ ਆਉਣ ੰਫਧਹ ਰ਼ਸਯਤ ਕਹਤ ਜ 
ਸਯਵ ਵ। ਯ ਇਵ ਰੜਈ ਰੰਫਹ ਵ ਨੰ  14 ਅਰਰ ਤੋਂ ਫਅਦ ਲਹ ਅਸਵਸਤਆਤ ਲਯਤਣਹ ਿਯਯਹ ਵ ਇ ਰਈ 
ਸਜੰਨਹ ਦ਼ਯ ਤੱਕ ਇ ਸਫਭਯਹ ਦ ਖਤਭ ਨਵੀਂ ਵਾ ਜਾਂਦ ਨੰ  ਅਸਵਸਤਆਤ ਲਜੋਂ ਇ ਸਫਭਯਹ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਰੰਭ਼ 
ਭੇਂ ਤੱਕ ਅਸਵਸਤਆਤ ਲਯਤਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਰਲ਼ਲ਼ਨ ਲੱਰੋਂ ਡਕਖਸਨਆਂ ਯਵਹ ਸਿਰਹ਼ ਦ਼ ਕਯਹਫ 
2.5 ਰੱਖ ਦ਼ ਕਯਹਫ ਘਯ ਸਲੱਚ ਸਚੱਠਹ ੱਤਯ ਯਵਹ ਇ ਸਫਭਯਹ ਤੋਂ ਫਚਅ ਫੰਧਹ ਰ਼ਸਯਤ ਕਹਤ ਜਲ਼ਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸਕਵ ਸਕ ਸਜੰਨਹ ਦ਼ਯ ਤੱਕ ਇਵ ਸਫਭਯਹ ਖਤਭ ਨਵੀਂ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਨੰ  ਆਣਹ ਜਹਲਨਲ਼ਰਹ ਸਲੱਚ ਸਯਲਯਤਨ 
ਸਰਆਉਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਕਵ ਸਕ ਜਦੋਂ ਲਹ ਨੰ  ਇ ਸਫਭਯਹ ਫੰਧਹ ਕਾਈ ਰੱਛਣ ਸਦ਼ ਤਾਂ ਤਯੰਤ ਸਵਤ 
ਕੇਂਦਯ ਸਲਖ਼ ੰਯਕ ਕਯਨ ਚਵਹਦ ਵ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਕਵ ਸਕ ਸਲਦ਼ਲ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਜ਼ ਯਜਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਹ਼ ਸਲੱਚ ਆਉਣ ਲਰ਼ 
ਸਲਅਕਤਹਆਂ ਦ ਖ ਸਧਆਨ ਯੱਖਣ ਦਹ ਿਯਯਤ ਵ। ਬ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਫਵਯੋਂ ਆ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  14 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਰਈ 
ਕਾਆਯਨਟਇਨ ਸਲੱਚ ਯਸਵਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਇ ਦਿਯਨ ਜ਼ ਲਇਯ ਫੰਧਹ ਕਾਈ ਰੱਛਣ ਸਦਣ ਤਾਂ ਤਯੰਤ ਸਿਰਹ 
ਰਲ਼ਲ਼ਨ ਨ ੰਯਕ ਕਹਤ ਜ ਕਦ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਭ ਜਨਤ ਨੰ  ਅਹਰ ਕਯਦ਼ ਵਾ ਸਕਵ ਸਕ ਉਵ ਅਸਵਸਤਆਤ 
ਲਜੋਂ ਇ ਸਫਭਯਹ ਦ਼ ਸਖਰਪ ਚ਼ਤ ਯਸਵਣ ਅਤ਼ ਇੱਕ ਦਜ਼ ਦ਼ ੰਯਕ ਸਲੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗਯ਼ਿ ਕਯਨ। 
 

 
ਪਾਟਾ ਕਲ਼ਨ : ਡਕਖਨੇ ਦ ਕਯਭਚਯਹ ਘਯ ਸਲੱਚ ਜ ਕ਼ ਕਯਾਨ ਰਤਹ ਜਗਯਕ ਕਯਨ ੰਫਧਹ ੱਤਯ ਿਦ ਵਾਇਆ। 
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ਚਜਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ ਾ ਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੂਨਗਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤ ਕਰਚਪਊ ਦਰਾਨ ਚਜਲਾ ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ 
ਚਭਲ ਕ ਲੜ ੰਦਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਭਸ਼ਗੜ ਬਰੋਂਭਾਜਰਾ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਲ਼ ਚੰਡ ਹ ਲੀ ਕਲਾਂ ਅਤ ਹ ਲੀ 

ਖੁਰਦ ਚ ਖ  ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਚਗਆ। 
ਕਰਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਫ ਾਓ ਲਈ ਘਰ ਰਚਹਣਾ ਅਤ ਸਭਾਜਕ ਦੂਰੀ ਫਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ.ਜ.ਐਭ 

ਹਰਚਸਭਰਨਜੀਤ ਚਸੰਘ 
 
ਯਨਗਯ 07 ਅੀਯਰ - ਅੱਜ ਸਜਰ ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ  ਅਥਯਟਹ ਯਨਗਯ ਲੱਰੋਂ ਗਯਦਆਯ ਦਭ਼ਲ਼ਗੜ ਬਯੋਂਭਜਯ਼ ਨ 
ਸਭਰ ਕ਼ ਵਲ਼ਰਹ ਕਰਾਂ ਅਤ਼ ਵਲ਼ਰਹ ਖਯਦ ਸਲੱਚ ਰੰਗਯ ਰਗਇਆ ਸਗਆ ਇ ਭਾਕ਼ ਤ਼ ਫਾਰਸਦਆਂ ਹ.ਜ਼.ਭ ਕਭ-ਕੱਤਯ ਸਜਰ 
ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ ਯਨਗਯ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਕਯਾਨ ਲਇਯ ਦ਼ ਲਧਦ਼ ਖਤਯ਼ ਕਯਨ ਕਯਸਪਊ ਅਤ਼ ਰਕਡਊਨ ਸਲੱਚ 
ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ ੰਜਫ ਦ਼ ਭੈਂਫਯ ਕੱਤਯ ਲ਼ਰਹਭਤਹ ਯਸੰਦਯਜਹਤ ਕਿਯ ਚਵਰ ਦ਼ ਸਨਯਦ਼ਲ਼ਾਂ ਵ਼ਠ ਅਤ਼ ਭਨਮਾਗ 
ਸਜਰ ਅਤ਼ ਲ਼ਨ ਜੱਜ ਕਭ ਚ਼ਅਯਭਨ ਸਜਰ ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ ਯਨਗਯ ਲ਼ਰਹਭਰਤਹ ਵਯਰਹਤ ਕਿਯ ਜਹਲਨ ਦਹ 
ਅਗਲਈ ਵ਼ਠ ਸਜਰ ਰਲ਼ਨ ਦ਼ ਸਵਮਾਗ ਨ ਰਾੜਲੰਦ ਯਨਗਯ ਸਜਰ਼ ਦ਼ ਲਨਹਕਾਂ ਨੰ  ਘਯ ਤੱਕ ਮਾਗ ਲਤਆਂ ਅਤ਼ 
ਦਲਈਆਂ ਵੰੁਚਈਆਂ ਜ ਯਵਹਆਂ ਵਨ ਇ ਫਯ਼ ਜਣਕਯਹ ਸਦੰਦ਼ ਵਾ ਸਜਰ ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ ਦ਼ ਹ.ਜ.਼ਭ 
ਕਭ-ਕੱਤਯ ਲ਼ਰਹ ਵਯਸਭਯਨਜਹਤ ਸੰਘ ਨੇ ਇਵ ਲਹ ਦੱਸਆ ਸਕ ਸਜਰ ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ ਲੱਰੋਂ ਸਜਰ਼ ਦ਼ ਭਵ ਯ 
ਰਹਗਰ ਲਰੰਟਹਅਯਾਂ ਯਵੀਂ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਕਯਾਨ ਲਇਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਾਲ਼ਰ ਭਹਡਹਆ ਅਤ਼ ਲਟ ਗਯੱ ਾਂ ਯਵੀਂ ਰਚਯ ਕਹਤ 
ਜ ਸਯਵ ਵ ਅਤ਼ ਸੱਸਖਆ ੰਥਲਾਂ ਸਲੱਚ ੜਦ਼ ਸਲਸਦਆਯਥਹ ਅਤ਼ ਉਵਨ ਦ਼ ਭਸਆਂ ਅਤ਼ ਇਰਕ਼ ਦ਼ ਲਨਹਕਾਂ ਨੰ  ਆਣ਼ 
ਘਯਾਂ ਸਲੱਚ ਯਸਵਣ,ਭਜਕ ਦਯਹ ਫਣ ਯੱਖਣ ਅਤ਼ ੰਜਫ ਯਕਯ ਅਤ਼ ਸਜਰ ਰਲ਼ਨ ਲੱਰੋਂ ਸਦੱਤਹਆਂ ਵਦਇਤਾਂ ਦਹ 
ਰਣ ਕਯਸਦਆਂ ਸਜਰ ਰਲ਼ਨ ਅਤ਼ ਸਰ ਰਲ਼ਨ ਰਈ ਸਵਮਾਗ ਦ਼ਣ ਰਈ ਰ਼ਸਯਤ ਕਹਤ ਜ ਸਯਵ ਵ ਜੱਜ ਸਵਫ ਨੇ 
ਅੱਗ਼ ਦੱਸਆ ਸਕ ਉਵਨ ਦਹ ਭੱ ਚਹ ਟਹਭ ਲੱਰੋਂ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਭਝਇਆ ਜ ਸਯਵ ਵ ਸਕ ਕਯਸਪਊ ਅਤ਼ ਰਕਡਊਨ ਤਵਡ਼ ਜਹਲਨ 
ਨੰ  ਫਚਉਣ ਰਈ ਕਹਤ ਸਗਆ ਵ ਤਵਡ਼ ਲੱਰੋਂ ਕਹਤਹ ਗਈ ਛਾਟਹ ਸਜਵਹ ਰਯਲਈ ਨ ਤਹ ਆਣ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਸਯਲਯ 
ਦ ਜਹਲਨ ਖਤਯ਼ ਸਲੱਚ  ਕਦ਼ ਵਾ ।ਉਵਨ ਨੇ ਅੰਤ ਸਲੱਚ ਦੱਸਆ ਸਕ ਸਕ਼ ਲਹ ਰਕਯ ਦਹ ਜਣਕਯਹ ਰਣ ਰਈ ਟਾਰ ਪਯਹ 
ਨੰਫਯ 1968 ਤ਼ ੰਯਕ ਕਹਤ ਜ ਕਦ ਵ। 
 

 
ਪਾਟਾ ਕਲ਼ਨ :  ਸਜਰ ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ ਯਨਗਯ ਅਤ਼ ਸਜਰ ਰਲ਼ਨ ਸਭਰ ਕ਼ ਰਾੜਲੰਦ ਨੰ  ਰੰਗਯ ਲੰਡਦ਼ ਵਾ 
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ਚ  ਾਰ ਅਧੀਨ ਫੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚ ਊ ਕਭਟੀ ਦੀ ਹਈ ਭੀਚਟੰਗ 
 
ਯਨਗਯ 07 ਅੀਯਰ - ਭਣਮਾਗ ਯਹਭ ਕਾਯਟ ਆਪ ਇੰਸਡਆ ਦ ਸਦਲ਼ ਸਨਯਦ਼ਲ਼ ਭਤਫਕ ਯਨਗਯ ਦ਼ 
ਸਲਚਯ ਅਧਹਨ ਫੰਦਹਆਂ ਦਹ ਸਯਸਲਊ ਕਭ਼ਟਹ ਦਹ ਭਹਸਟੰਗ ਭਣਮਾਗ ਸਿਰਹ ਅਤ਼ ਲ਼ਲ਼ਨ ਜੱਜ ਕਭ ਚ਼ਅਯਭਨ , ਸਿਰਹ 
ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ , ਯਨਗਯ ਲ਼ਰਹਭਤਹ ਵਯਰਹ ਤ ਕਿਯ ਦਹ ਰਧਨਗਹ ਵ਼ਠ ਕਹਤਹ ਗਈ। ਸਜ ਸਲਚ ਨਰਹ 
ਸਗਸਯ ਸਡਟਹ ਕਸਭਲ਼ਨਯ, ਲ਼ਰਹ ਵਯਸਭਯਨਜਹਤ ਸੰਘ, ਹ.ਜ.਼ਭ ਕਭ ਕੱਤਯ, ਸਿਰਹ ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ, 
ਲਨ ਯਭ ,..ਹ. ਅਤ਼ ਜਲੰਤ ਸੰਘ ਸਥੰਦ , ਯਡੈਂਟ ਜ਼ਰ ਯਨਗਯ , ਨੇ ਬਗ ਸਰਆ।  
ਇ ਭਿਕ਼ ਤ਼ ਫਾਰਸਦਆਂ ਭਣਮਾਗ ਸਿਰਹ ਅਤ਼ ਲ਼ਲ਼ਨ ਜੱਜ, ਯਨਗਯ ਜਹ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਇ ਭਹਸਟੰਗ ਦ ਭੱ ਖ 
ਜੰਡ ਜ਼ਰ ਸਲਚ ਫੰਦ ਸਲਚਯ ਅਧਹਨ ਫੰਦਹਆਂ ਦਹ ਸਥਤਹ ਦ ਜਇਿ ਰਣ ਅਤ਼ ਭਣਮਾਗ ਯਹਭ ਕਾਯਟ ਆਪ 
ਇੰਡਹਆਂ ਦਹਆਂ ਵਦਇਤਾਂ ਭਤਫਕ ਜਯਯਹ ਸਦਲ਼ ਸਨਯਦ਼ਲ਼ ਜਯਹ ਕਯਨ ਹ। ਉਵਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਫੰਧਤ 
ਭਭਸਰਆਂ ਫਯ਼ ਅਦਰਤਾਂ ਨੰ  ਸਦਲ਼ ਸਨਯਦ਼ਲ਼ ਜਯਹ ਕਯ  ਸਦੱਤ਼ ਗ ਵਨ ਤਾਂ ਿਾ ਭਣਮਾਗ ਯਹਭ ਕਾਯਟ ਆਪ 
ਇੰਸਡਆ ਦ਼ ਵਕਭਾਂ ਦਹ ਰਣ ਨੰ  ਮਕਹਨਹ ਫਣਇਆ ਜ ਕ਼। 
 

 
ਪਾਟਾ ਕਲ਼ਨ : ਸਿਰਹ ਅਤ਼ ਲ਼ਲ਼ਨ ਜੱਜ ਕਭ ਚ਼ਅਯਭਨ, ਸਿਰਹ ਕਨੰ ਨਹ ਼ਲਲਾਂ ਅਥਯਟਹ, ਯਨਗਯ ਲ਼ਰਹਭਤਹ ਵਯਰਹਤ 

                      ਕਿਯ ਅਤ਼ ਨਰਹ ਸਗਸਯ ਸਡਟਹ ਕਸਭਲ਼ਨਯ ਫੰਦਹਆਂ ਦਹ ਸਯਵਈ ਅਧਹਨ ਭਹਸਟੰਗ ਕਯਦ਼ ਵਾ    
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47 ਸੈਂਲਾਂ ਚ  ੋਂ ਚਡੰਗ 0 ,  45 ਦੀ ਚਰਰਟ ਨੈਗਚਟ  02 ਕਸ ਜਚਟ - ਚਡਟੀ ਕਚਭਸ਼ਨਰ 
 ੰਡੀਗੜਹ ੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚ ਖ  ਿੱ ਲ ਚਰਹ ਚੰਡ  ਤਾਭਲੀ ਚਨ ਾਸੀ ਚ ਅਕਤੀ ਦਾ ਕਸ  ੰਡੀਗੜਹ ਚ ਖ ਹੀ ਹ ਗਾ 

ਕਾਊਂਟ 
 
ਯਨਗਯ, 07 ਅੀਯਰ : ਸਡਟਹ ਕਸਭਲ਼ਨਯ ਰਹਭਤਹ ਾਨਰਹ ਸਗਸਯ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਕਯਾਨ ਲਇਯ ਦ਼ ਸਿਰਹ਼  ਸਲੱਚ 
ਕੱ ਰ 02 ਕ਼ ਜਸਟਲ ਵਨ। ਸਿਰਹ ਯਾੜ ਦ਼ ਫ ਡਲਹਿਨ ਭਾਸਯੰਡ ਦ਼ ਸੰਡ ਚਤਭਰਹ ਸਨਲਹ ਦ਼ ਇੱਕ ਸਲਅਕਤਹ 
ਦ ਇਰਜ ਸਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਹ ਹ .ਜਹ.ਆਈ. ਚੰਡਹਗੜਹ ਸਲਖ਼ ਚਰ ਸਯਵ ਵ। ਇਵ ਾਜਸਟਲ ਕ਼ ਚੰਡਹਗੜਹ ਸਲਖ਼ ਵਹ 
 ਕਊਂਟ ਕਹਤ ਜਣ ਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਰ ਸਿਰਹ਼  ਸਲੱਚ ਕੱ ਰ 02 ਕ਼ ਵਹ ਾਜਸਟਲ ਵਨ ।ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਰ ਸਿਰਹ਼  ਸਲੱਚ 
ਰ ਗ 47 ੈਂਰਾਂ ਸਲਚੋਂ ਵਣ  45 ਦਹ ਸਯਾਯਟ ਨੈਗਸਟਲ , 0 ਸਡੰਗ ਅਤ਼  02 ਕ਼ ਾਜਸਟਲ ਵਨ।  
ਸਡਟਹ ਕਸਭਲ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਸਕ ਾਜਸਟਲ ਕ਼ਾਂ ਸਲਚੋਂ ਚਤਭਰਹ ਸਨਲਹ ਇੱਕ ਸਲਅਕਤਹ ਦ ਇਰਜ ਿਾ ਸਕ 
ਹ.ਜਹ.ਆਈ ਚੰਡਹਗੜਹ ਚੱਰ ਸਯਵ ਵ, ਦ਼ 02 ਸਯਲਯਕ ਭਫਯਾਂ ਦ ਇਰਜ ਸਗਆਨ ਗਯ ਭਡਹਕਰ ੈਂਟਯ ਫਨੜ 
ਸਲਖ਼ ਕਹਤ ਜ ਸਯਵ ਵ। 
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ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਰੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਕਚ ਡ-19 ਸੰਕਟ ਦ ਭਿੱ ਦਨਿਰ ਚਨਰਧਾਰਤ ਚਫਜਲੀ ਦਰਾਂ ਚ ਿੱ   ਕਟਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ - ਚਡਟੀ 
ਕਚਭਸ਼ਨਰ 
ਚਫਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਿੱ ਗ ਾਈ, ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਰਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹਣ ਕਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿੱ ਟਣ 
ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਰੀ ਨੇ ਚਦਿੱ ਤ ਚਨਰਦਸ਼ 
ਯਨਗਯ 07 ਅੀਯਰ - ਸਡਟਹ ਕਸਭਲ਼ਨਯ ਲ਼ਰਹਭਤਹ ਾਨਰਹ ਸਗਸਯ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਕਾਸਲਡ-19 ਦ਼ ੰਕਟ ਦਿਯਨ ਰਾਕਾਂ ਦਹਆਂ 
ਦਯ਼ਲ਼ ਭਲ਼ਕਰਾਂ ਨੰ  ਦਯ ਕਯਨ ਰਈ ੰਜਫ ਦ਼ ਭੱ ਖ ਭੰਤਯਹ ਕਟਨ ਅਭਸਯੰਦਯ ਸੰਘ ਨੇ ਫੱ ਧਲਯ ਨੰ  ਸਫਜਰਹ ਖਤਕਯਾਂ 
ਰਈ ਸਨਯਧਯਤ ਦਯਾਂ ਸਲੱਚ ਕਟਿਤਹ ਕਯਨ ਦ਼ ਨਰ -ਨਰ ਸਫੱਰਾਂ ਦਹ ਅਦਇਗਹ ਰਈ ਭਾਂ ਹਭ ਟਰਣ ਦ ਰਨ ਕਹਤ ਵ 
 ਅਤ਼ ਸਫਜਰਹ ਸਲਬਗ ਨੰ  ਯਹਆਂ ਸਵਤ ੰਬਰ ੰਥਲਾਂ ਨੰ  ਸਨਯਸਲਘਨ ਸਦਨ -ਯਤ ਸਫਜਰਹ ਦਹ ਰਈ ਰਦਨ ਕਯਨ 
ਰਈ ਵਦਇਤਾਂ ਲਹ ਸਦੱਤਹਆਂ। 

ਸਡਟਹ ਕਸਭਲ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਭੱ ਖ ਭੰਤਯਹ ਨੇ ਅੱਗ਼ ਆਦ਼ਲ਼ ਸਦੱਤ ਸਕ ਸਫਜਰਹ ਸਲਬਗ ਲੱਰੋਂ ਕਯਸਪਊ/ਰਿ ਕਡਊਨ 
ਦਹਆਂ ਫੰਦਲ਼ਾਂ ਖਤਭ ਵਾਣ ਤੱਕ ਅਦਇਗਹ ਨ ਕਯਨ `ਤ਼ ਕਾਈ ਲਹ ਕਨੈਕਲ਼ਨ ਕੱਸਟਆ ਨਵੀਂ ਜਲ਼ਗ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਅ ਸਕ ਭੱ ਖ ਭੰਤਯਹ ਦ਼ ਸਨਯਦ਼ਲ਼ਾਂ ਅਨਯ ਯ਼ ਘਯ਼ਰ ਅਤ਼ ਲਯਕ ਖਤਕਯਾਂ ਦ਼ 20 ਭਯਚ 2020 
ਨੰ  ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਫਅਦ ਅਦ ਕਯਨ ਲਰ਼ ਭਿਜਦ ਭਵਹਨਲਯ / ਦਾ-ਭਸਕ ਦ਼ 10,000 ਯ ਤੱਕ ਦ਼ ਸਫੱਰ ਦਹ ਸਨਯਧਯਤ 
ਸਭਤਹ ਸਫਨਾਂ ਸਕ਼ ਰ਼ਟ ਪਹ ਦ਼ 20 ਅਯਰ 2020 ਤੱਕ ਕਯ ਸਦੱਤਹ ਗਈ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ , ਉਨਾਂ ਖਤਕਯਾਂ ਨੰ  (ਸਵਰਾਂ 
ਦ਼ ਫਕ ਤੋਂ ਇਰਲ ) 1 ਪਹਦਹ ਛਾਟ ਸਦੱਤਹ ਜਲ਼ਗਹ ਜਾ ਸਡਜਹਟਰ ਤਯਹਕ਼ ਯਵੀਂ ਸਫਜਰਹ ਦ਼ ਸਫੱਰਾਂ ਦ ਬਗਤਨ ਅਰ 
ਸਨਯਧਯਤ ਸਭਤਹ `ਤ਼ ਕਯਨਗ਼। 

ਇਵ ਬ ਸਯਆਇਤਾਂ ਯ਼ ਉਦਮਾਸਗਕ ਖਤਕਯਾਂ - ਭਹਡਹਅਭ ਤ਼ ਲੱਡ਼ ੱਧਯ `ਤ਼ ਰਈ ਲਰ਼ ਉਦਮਾਸਗਕ 
ਖਤਕਯਾਂ ਦ਼ 20 ਭਯਚ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦ਼ ਸਫਜਰਹ ਸਫੱਰਾਂ ਦਹ ਅਦਇਗਹ `ਤ਼ ਲਹ ਰਗ ਯਸਵਣਗਹਆਂ। ਭੱ ਖ ਭੰਤਯਹ ਨੇ 
ਸਨਯਦ਼ਲ਼ ਸਦੱਤ਼ ਵਨ ਸਕ ਉਦਮਾਸਗਕ ਖਤਕਯਾਂ ਨੰ  23 ਭਯਚ 2020 ਤੋਂ ਫਅਦ ਅਗਰ਼ ਦਾ ਭਵਹਸਨਆਂ ਰਈ ਸਨਯਧਯਤ 
ਖਯਸਚਆਂ ਤੋਂ ਛਾਟ ਸਦੱਤਹ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਉਨਾਂ ਦ਼ ਸਫਜਰਹ ਸਫੱਰ ਸਥਯ ਖਯਸਚਆਂ (ਇਕਸਵਯਹ ਕਹਭਤ) ਦ਼ ਸਲੱਚ ਕਟਿਤਹ ਦ਼ ਅਨਕਰ 
ਵਾ ਕਦ਼ ਵਨ। ਸਕਉਂਸਕ ਾਧ਼ ਵਾ ਸਫਜਰਹ ਸਫੱਰਾਂ ਦ ਖਤਕਯਾਂ ਲੱਰੋਂ ਬਗਤਨ ਕਹਤ ਜਲ਼ਗ ਅਤ਼ ਫਸਡਹ `ਤ਼ ਸਲਚਯ ਨਵੀਂ 
ਕਹਤ ਜਲ਼ਗ , ਇ ਰਈ ਭਹਡਹਅਭ ਤ਼ ਲੱਡ਼ ੱਧਯ `ਤ਼ ਰਈ ਲਰ਼ ਉਦਮਾਸਗਕ ਖਤਕਯਾਂ ਸਜਨਾਂ ਦ਼ ਮਸਨਟ ਇ ਭੇਂ 
ਦਿਯਨ ਫੰਦ ਯਸਵਣਗ਼, ਨੰ  ਕਾਈ ਲਹ ਸਫਜਰਹ ਦ਼ ਫਕਇਆ ਦਹ ਅਦਇਗਹ ਦਹ ਰਾੜ ਨਵੀਂ ਲ਼ਗਹ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਭੱ ਖ ਭੰਤਯਹ ੰਜਫ ਨੇ ਯਹਆਂ ਸਵਤ ੰਬ ਰ ੰਥਲਾਂ ਸਜਨਾਂ ਸਲੱਚ ਭਡਹਕਰ ਕਰਜ , 
ਵਤਰ, ਸਡੈਂਯਹਆਂ, ਭਡਹਕਰ ੰਥਲਾਂ ਤ਼ ਕਾਂਤਲ ਕੇਂਦਯ ਲ਼ਭਰ ਵਨ, ਨੰ  ਸਨਯਸਲਘਨ ਸਫਜਰਹ ਰਈ ਭਵੱਈਆ 
ਕਯਲਈ ਜਲ਼ ਤਾਂ ਜਾ ਕਾਸਲਡ -19 ਸਖਰਪ ਚੱਰ ਯਵ਼ ੰਘਯਲ਼ ਸਲੱਚ ਕਾਈ ਯਕਲਟ ਨ ਆਲ਼।  
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਗਯ ਿਯਯਹ ਼ਲਲਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਕ ਭਹਟਯ ਯਹਸਡੰ ਗ ਤ਼ ਸਫੱਰਾਂ ਰਈ ਖਤਕਯਾਂ ਦਹਆਂ ਥਲਾਂ ਦ ਦਿਯ ਕਯਨ , 
ਨਲੇਂ ਕਨੈਕਲ਼ਨ ਜਯਹ ਕਯਨ ਆਸਦ ਦ਼ ਕੰਭ ਨੰ  ਰਿ ਕਡਊਨ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਫੰਦ ਕਯ ਦ਼ਣ ਚਵਹਦ ਵ। 
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ਕੰਫਾਇਨ  ਿੱ ਲਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸ ਰ 6.00  ਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 07.00  ਜ ਤਿੱ ਕ - ਚਡਟੀ ਕਚਭਸ਼ਨਰ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਫਾਇਨਾਂ ਚਫਓਰ ਆਪ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਟੀਚਪਕਟ ਭੁਤਾਫਕ ਹੀ ਹਣੀਆਂ ਲਾਿਭੀ 

ਸਾਭ 7.00  ਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਤ ਸ ਰ 6.00  ਜ ਤੋਂ ਚਹਲਾਂ ਕੰਫਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤ 
ਕੰਫਾਇਨ 07 ਚਦਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ ਜਫਤ  

 
ਯਨਗਯ 07 ਅੀਯਰ - ਸਸ਼ਜਰਹ ਭਸਜਟਯ਼ਟ , ਯਨਗਯ ਾਨਰਹ ਸਗਸਯ ਨੇ ਜਣਕਯਹ ਸਦੰਦ਼ ਵਾ ਦੱਸਆ ਸਕ  
 ੰਜਫ ਯਕਯ ਲੱਰੋਂ COVID-19  (ਕਯਾਨ ਲਇਯ ) ਨੰ  ਭੱਦ਼ਨਜਯ ਯੱਖਦ਼ ਵਾ ੰਜਫ ਯਜ ਸਲੱਚ ਸਭਤਹ 
14.04.2020 ਤੱਕ ਕਯਸਪਊ ਰਗ ਕਹਤ ਵਾਇਆ ਵ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਕਭਾਂ ਦਹ ਰਣ ਸਲੱਚ ਧਯ 144 ਅਧਹਨ ਸਕਨਾਂ 
ਨੰ  ਕਣਕ ਦਹ ਕਟਈ ਕਯਨ ਦਹ ਛਾਟ ਸਦੱਤਹ ਗਈ ਵ। ਕਣਕ ਦਹ ਕਟਈ ਦ ਹਿਨ ਰ 2020 ਲ਼ਯ ਵਾ ਚੱ ਕ ਵ। 
ਆਭ ਤਿਯ ਤ਼ ਲ਼ਖਣ ਸਲੱਚ ਆਇਆ ਵ ਸਕ ਕਣਕ ਦਹ ਕੱਟਈ ਰਈ ਕੰਫਈਨਾਂ 24 ਘੰਟ਼ ਕੰਭ ਕਯਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਵ 
ਕੰਫਈਨਾਂ ਯਤ ਲ਼ਰ਼ ਵਯਹ ਕਣਕ ਸਜਵੜਹ ਸਕ ਚੰਗਹ ਤਯਹਾਂ ੱਕਹ ਨਵਹ ਵੰੁਦਹ (ਬਲ ਦਣ ਕੱਚ) ਕੱਟ ਸਦੰਦਹਆਂ ਵਨ। 
ਵਯਹ ਕੱਟਹ ਵਾਈ ਕਣਕ ੱ ਕਣ ਤ਼ ਕਰਹ  ਜਾਂਦਹ ਵ।ਫਵਤ ਯਹਆਂ ਯਣਹਆਂ ਵਾ ਚੱ ਕਹ ਆਂ ਕੰਫਈਨਾਂ ਜਾ ਸਕ ਕਟਈ 
ਰਈ ਲਯਤੋਂ ਕਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ , ਕਣਕ ਦਹ ਕਆਸਰਟਹ ਨੰ  ਰਬਸਲਤ ਕਯਦਹਆਂ ਵਨ , ਸਜ ਨਰ ਕਆਸਰਟਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਹ 
ਵ।ਇ ਤਾ ਇਰਲ ਯਣਹ ਕੰਫਈਨਾਂ ਸਲੱਚ ਭਕਨਹਕਰ ਨਕ ਵਾਣ ਕਯਨ ਕਣਕ ਦਹ ਕਆਸਰਟਹ ਰਬਸਲਤ ਵੰੁਦਹ 
ਵ। ਸਜ ਕਯਕ਼ ਖਰਹਦ ਜੰਹਆਂ ਇ ਦਹ ਖਯਹਦ ਕਯਨ ਤਾ ਗਯ਼ਜ ਕਯਦਹਆਂ  ਵਨ। ਸਜ ਨਰ ਸੱਧ ਅਯ ਦ਼ਸ਼ ਦ਼ 
ਉਤਦਨ ਤ਼ ਲਹ ੈਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਕਣਕ ਦਹ ਸਲਕਯਹ ਨ ਵਾਣ ਕਯਕ਼ ਸਕਨਾਂ ਸਲੱਚ ਯਾ ਦ ਵੰੁਦ ਵ। ਇ ਰਈ 
ਇਨਹ ਾਂ ਕੰਫਇਨਾਂ ਨੰ  ਯਤ ਲ਼ਰ਼ ਚਰਉਣ ਅਤ਼ ਯਣਹਆਂ ਵਾ ਚੱ ਕਹਆਂ ਕੰਫਇਨ ਤ਼ ਫੰਦਹ ਰਗਈ ਜਾਂਦਹ ਵ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਸਆ ਸਕ ਧਯ 144 ਅਧਹਨ ਰਤ ਵਾ ਅ ਸਧਕਯਾਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਕਯਦ਼ ਵਾ ਸਸ਼ਜਰਹ ਯਨਗਯ ਦਹ 
ਵਦਦ ਅੰਦਯ ਸ਼ਭ 7.00 ਲਜ਼ ਤੋਂ ਫਅਦ ਅਤ਼ ਲ਼ਯ਼ 6.00 ਲਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਕੰਫਇਨਾਂ ਨਰ ਕਣਕ ਦਹ ਕਟਈ 
ਕਯਨ ਦਹ ਫੰਦਹ ਰਗਈ ਜਾਂਦਹ ਵ । ਉਨਹ ਾਂ ਸਕਵ ਸਕ ਯਤ ਭੇਂ ਈ ਤਯ਼ਰ ਕਯਨ ਕਣਕ ਸਲੱਚ ਨਭਹ ਦਹ ਭਤਯ 
ਸਨਯਧਯਤ ਭਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੱਧਣ ਦਹ ੰਬਲਨ ਵ। ਇ ਦ਼ ਨਰ ਵਹ ਕੰਫਇਨ ਚੱਰਣ ਦ ਭਾਂ ਲ਼ਯ਼ 6.00 ਲਜ਼ ਤੋਂ 
ਲ਼ਭ 07.00 ਲਜ਼ ਤੱਕ ਸਨਲ਼ਸਚਤ ਕਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਕਹ ਭ਼ ਤ਼ ਕੰਫਇਨ ਚਰਉਣ ਤ਼ ਲਹ ਫੰਦਹ ਰਗਈ 
ਜਾਂਦਹ ਵ ।ਉਨਹ ਾਂ ਸਕਵ ਸਕ ਫਵਤ ਯਹਆਂ ਕੰਫਇਨਾਂ ਵਯਲਟਯ ਯਣਹਆਂ ਵਾ ਚੱ ਕਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਇ ਰਈ 
ਅਸਜਵਹਆਂ ਕੰਫਇਨਾਂ ਚਰ ਉਣ ਤ਼ ਲਹ ਯਾਕ ਰਗਈ ਜਾਂਦਹ ਵ।ਉਨਹ ਾਂ ਸਕਵ ਸਕ ਯਹਆਂ ਕੰਫਇਨਾਂ ਸਫਯਾ ਆਪ 
ਇੰਡਹਅਨ ਟੈਂਡਯਡ ਯਟਹਸਪਕ਼ਟ ਭਤਫਕ ਵਹ ਵਾਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ। ਜ਼ਕਯ ਕਾਈ ਸਲਅਕਤਹ ਸ਼ਭ 7.00 ਲਜ਼ 
ਤੋਂ ਫਅਦ ਅਤ਼ ਲ਼ਯ਼ 6.00 ਲਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਕੰਫਇਨਾਂ ਨਰ ਕਣਕ ਦਹ ਕਟਈ ਕਯਦ ਇਆ ਸਗਆ ਤਾਂ ਉ ਦਹ 
ਕੰਫਇਨ 07 ਸਦਨਾਂ ਰਈ ਜਫਤ ਕਯ ਰਈ ਜਲ਼ਗਹ। 
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ਚਸਹਤ ਚ ਬਾਗ  ਿੱ ਲੋਂ  ਜਰੂਰਤਭੰਦਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਤਿੱ ਕ ਦ ਾਈਆਂ ਹੁੰ  ਾਉਣ ਦੀ ਚਹਲਕਦਭੀ 
 

ਯਨਗਯ 07 ਅੀਯਰ - ਕਾਸਲਡ-19 ਦ਼ ਭੱਦ਼ਨਜਯ ਯਨਗਯ ਸਜਰਹ਼ ਅਧਹਨ ੈਂਦ਼  ਰੱਭ ਇਰਸਕਆਂ ਸਲੱਚ ਯਸਵੰਦ਼, 

ਬੱਸਠਆਂ ਤ਼ ਯਸਵੰਦ਼ ਅਤ਼ ਭਇਗ਼ੀਯਟਯਹ ਅਫਦਹ ਦ਼ ਜਯਯਤਭੰਦ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਘਯਾਂ ਤੱਕ ਜਯਯਹ ਦਲਈਆਂ ਦਹ 
ਵਰਤ ਭਪਤ ਭਵੱਈਆ ਕਯਲਉਣ ਦ਼ ਭੰਤਲ ਤਸਵਤ ਯ਼ ਸਵਤ ਫਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫਂਰੇਂ ਲੱਰੋਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ 

ਝੱਗਹਆਂ-ਝੋਂੜਹਆਂ, ਰੱਭ ਇਰਸਕਆਂ ਅਤ਼ ਬੱਸਠਆਂ ਆਸਦ ਦ ਦਾਯ ਕਹਤ ਜ ਸਯਵ ਵ। ਇ ੰਫੰਧਹ ਜਣਕਯਹ 
ਸਦੰਸਦਆਂ ਸਲਰ ਯਜਨ ਡ. ਚ.ਨ.ਲ਼ਯਭ ਨੇ ਦੱਸਆ ਸਕ ਇਵਨਾਂ ਫਂਰ਼ਾਂ (ਲਵਹਕਰਾਂ) ਲੱਰੋਂ ਯ਼ ਰਿ ੜਲੰਦ ਰਾਕਾਂ 
ਨੰ  ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਘਯ-ਘਯ ਤੱਕ ਵੰ ਚ ਕਯਕ਼ ਜਯਯਹ ਦਲਈਆਂ ਭਵੱਈਆ ਕਯਲਈਆਂ ਜ ਯਵਹਆਂ ਵਨ।ਉਵਨਾਂ ਦੱਸਆ 

ਸਕ ਇ ਼ਲ ਅਧਹਨ ਯਨਗਯ ਸਜਰਹ਼ ਦ਼ ਯ਼ 68 ਬੱਠੇ  ਸਜੰਨਹ  ਸਲੱਚ ਕਹਯਤਯ ਸਵਫ ਦ਼ 8 ਬੱਠੇ, ਨਯਯਫ਼ਦਹ ਦ਼ 

6 ਬੱਠੇ, ਚਭਕਾਯ ਸਵਫ ਦ਼ 21 ਬੱਠੇ ਅਤ਼ ਬਯਤਗੜਹ ਫਰਕ ਦ਼ 32 ਬੱਸਠਆਂ ਨੰ  ਅਤ਼ ਯ਼ ਭੱ ਖ ਰੱਭ ਖ਼ਤਯਾਂ ਅਤ਼ 

ਪਕਟਯਹਆਂ ਦ਼ ਭਜਦਯਾਂ ਨੰ  ਕਲਯ ਕਹਤ ਜ ਸਯਵ ਵ ਤਾਂ ਜਾ ਦਲਈ ਦਹ ਘਟ ਕਯਨ ਉਵਨਾਂ ਨੰ  ਕਾਈ ਸਦੱਕਤ ਼ਲ਼ ਨਾਂ 
ਆਲ਼।ਇਵ ਦਲਈਆਂ ੰਜਫ ਯਕਯ ਦਹਆਂ ਵਦਇਤਾਂ ਭਤਸਫਕ ਲ਼ਅਯ ਵਊ ਅਤ਼ ਜਨ ਅਾਲ਼ਧਹ ਕੇਂਦਯ ਤਾ  ਰ ਕ਼ 

ਲੰਡਹਆਂ ਜ ਯਵਹਆਂ ਵਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ ਭਡਹਕਰ ਟਹਭ ਲੱਰੋਂ ਇਵਨਾਂ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਕਾਯਾਨ ਲਇਯ ਤੋਂ ਫਚਅ ੰਫੰਧਹ 
ਲਯ-ਲਯ ਵੱਥ ਧਾਣ, ਖੰਘਣ ਅਤ਼ ਸਛੱਕਣ ਭੇਂ ਭੰ ਵ ਢੱਕਣ, ਇੱਕ ਦਯ਼ ਤੋਂ ਉਸਚਤ ਦਯਹ ਫਣਈ ਯੱਖਣ ਅਤ਼ ਕਯਸਪਊ 

ੰਫੰਧਹ ਵਦਇਤਾਂ ਦਹ ਰਣਾਂ ਕਯਨ ਅਤ਼ ਘਯ ਸਲੱਚ ਵਹ ਯਸਵਣ ੰਫੰਧਹ ਜਗਯਕ ਕਹਤ ਜ ਸਯਵ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ 
ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਅਹਰ ਕਹਤਹ ਗਈ ਸਕ ਉਵ ਸਕ਼ ਲਹ ਸਕਭ ਦਹ ਅਪਲਵ ਤ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਨਾਂ ਕਯਨ ਅਤ਼ ਸਕ਼ ਲਹ ਸਵਤ 

ੰਫੰਧਹ ਜਣਕਯਹ ਰਈ ਆਣ਼ ਇਰਕ਼ ਦਹ .ਨ.ਭ. ਜਾਂ ਆਲ਼ ਲਯਕਯ ਨਰ ੰਯਕ ਕਯਨ। 
ਅੱਜ ਸਲਲ਼ਲ ਸਵਤ ਸਦਲ ਭਾਕ਼ ਉਵਨਾਂ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਅਹਰ ਕਹਤਹ ਸਕ ਉਵ ਸਵਤ ਸਲਬਗ ਨਰ ਸਵਮਾਗ ਕਯਨ ਅਤ਼ 

ਕਾਯਾਨਾਂ ਲਇਯ ੰਫੰਧਹ ਜਯਹ ਫਚਅ ਅਤ਼ ਲਧਨਹਆਂ ਤ਼ ਅਭਰ ਕਯਨ ਤਾਂ ਜਾ ਇ ਭਵਾਂਭਯਹ ਤ਼ ਕਫ ਉਣ 

ਸਲੱਚ ਅਤ਼ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਸਵਤਭੰਦ ਯੱਖਣ ਸਲੱਚ ਭਦਦ ਸਭਰ ਕ਼।   
 

 
ਪਾਟਾ ਕਲ਼ਨ : ਫਰੈਂ ਿਯਹ ਸਵਤ ਸਲਬਗ ਲੱਰੋਂ  ਰਿ ੜਲੰਦ ਰਾਕਾਂ ਨੰ  ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਘਯ- ਘਯ ਜ ਜਯਯਹ ਦਲਈਆਂ ਭਵੱਈਆ  ਕਯਲਉਂਦ਼ ਵਾ ।    


