
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਯੂਨਗਯ 

 

ਆਯਜ਼ਿਿ ੁਖਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੰੂ ਬੇਂਿ ਕੀਤਾ ਸੱਥੀਂ ਫਜ਼ਿਆ ਿਯਿ 

ਜ਼ਕਸਾ, ਜ਼ਵਸ਼ਵ `ਚ ਸਯ ਵੀ ਚਭਕਗਾ ਆਯਜ਼ਿਿ ੁਖਵੀਯ ਜ਼ਘ ਦਾ ਨਾਭ 

 

ਯੂਨਗਯ, 16 ਅਰਰ : ਜ਼ਜਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਕਾਫੂ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਜ਼ਭਆਯੀ 
ਰਫੰਧਾਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਯਤ ਸ ਕ ਰਜ਼ੱਧ ਆਯਜ਼ਿਿ . ੁਖਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੱਥੀਂ 
ਫਿਾਇਆ ਿਯਿ ਬੇਂਿ ਕੀਤਾ। 

ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਆਯਜ਼ਿਿ . ੁਖਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਜ਼ਵਯੱੁਧ 

ਚਰਾਈ ਗਈ ਇ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਥ ਸਯ ਕਯੀ ਆਿ-ਅਾਿ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਜ਼ਸਮਗ ਦ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਉਥ ਸੀ 
ਆਯਜ਼ਿਿ ੁਖਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਿੀ ਕਰਾ ਅਤ ੰਗੀਤ ਯਾਸੀਂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਫੰਧੀ ਚੱਰ ਯਸ 

ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਸਭ ਮਗਦਾਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਸ । 
ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਆਯਜ਼ਿਿ ੁਖਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫਸੱੁਤ ਸੀ ੰੁਦਯ 

ਿਯਿ ਫਿਾ ਕ ਬੇਂਿ ਕੀਤਾ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ  ੁਖਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਸਯ ਰਕਾਂ ਰਈ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਭਾਰ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱੁਬ 

ਕਾਭਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ਦੁਜ਼ਨਆ ਦ ਜ਼ਵਚ ਸਯ ਰਜ਼ੱਧੀ ਸਾਰ ਕਯ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਯ 

ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਚਭਕਦਾ ਯਸ। 
ਇ ਭਕ ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਦਪਤਯ ਸੰੁਚ ਿਯਿ ਆਯਜ਼ਿਿ ੁਖਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਸ ਕਯਨਾ 

ਵਾਇਯ ਦੀ ਭਸਾਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਦ ਦਕਾ ਜ਼ਛਰ ਭਸੀਨੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਕ ਆਿ ਜੱਦੀ ਘਯ ਯੜ੍ ਜ਼ਵਖ ਆਿ 
ਜ਼ਯਵਾਯ ਨਾਰ ਯਜ਼ਸ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪਊ ਰੱਗਿ ਭੇਂ ਰੱਗ ਜ਼ਯਸਾ ੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਿ ਯਜਾਨਾ ਦੀ 
ਵਯਤੋਂ ਦੀ ਿਯੂਯੀ ਘਯਰੂ ਰੜ੍ਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਿੱਦਜਜ਼ਸਦ ਕਯਨੀ ਵਗੀ ਜ਼ਜ ਕਾਯਿ ਾਯ ਾ ਿਯ ਦਾ ਭਾਸਰ 

ਫਿ ਜ਼ਗਆ ਯ ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਵਰੋਂ ਕੀਤ ਗ ੱੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਭਾਂ ਕਾਯਿ ਇਰਾਕਾ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਾਯੀਆਂ ਚੀਿਾਂ 
ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਜ਼ਸਯ ਦ ਜ਼ਵਚ ਰਗਾਤਾਯ ਕਯਨਾ ਦ ਭਾਭਰ  
ਾਸਭਿ ਆਉਿ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਸਾਰੀ ਜ਼ਜਰਹ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਭਾਭਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ੁਸ਼ਿੀ ਸਈ ਤਾਂ ਰੱਗ ਜ਼ਯਸਾ ੀ ਜ਼ਕ ਫਸੱੁਤ ਜਰਦ 

ਾਿਾ ਜ਼ਜਰਹਾ ਵੀ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੀ ਰਿ ਜ਼ਵਚ ਆ ਜਾਵਗਾ ਯ ੁਚਾਯੂ ਰਸ਼ਾਜ਼ਨਕ ਰਫੰਧਾਂ ਦਕਾ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨੰੂ 

ਕਾਫੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਜ ਤੋਂ ਰੇਯਤ ਸ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਤਕਾਯਮਗ ਿੀ.ੀ. ਾਜ਼ਸਫ ਨੰੂ ਜ਼ਨਜੀ ਤਯ `ਤ ਸ਼ੱੁਕਯਾਨਾ ਕਯਨ 

ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਯਿ ਫਿਾਕ ਬੇਂਿ ਕੀਤਾ ਸ। 
ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜ਼ਕ ੁਖਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਵਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਦ ਿਯਿ ਦੀ ਰਾਈਵ ਵੀਿੀ ਸ਼ਰ 

ਭੀਿੀਆ `ਤ ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ੰਜਾਫ ਭਤ ਜ਼ਵਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇ ਉਯਾਰ  ਦੀ ਰਸ਼ੰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਜਨੰੂ ਸਿਾਯਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਗਿਤੀ ਜ਼ਵਚ ਦਜ਼ਖਆ ਵੀ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ।  

 

 
 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਯੂਨਗਯ 

 

ੰਜਾਫ ਗਊ ਵਾ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨ ਦ ਵਾਇ ਚਅਯਭਨ : ਕਭਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਚਾਵਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਊਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਦਯਾ 
 

ਯੂਨਗਯ 16 ਅੇਯਰ - ੰਜਾਫ ਗਊ ਵਾ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨ ਦ ਵਾਇ ਚਅਯਭਨ : ਕਭਰਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਚਾਵਰਾ  ਨੇ 

 ਗਊਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ ਇ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਾਜ ਜ਼ਵੱਚ ਫਸਾਯਾ ਅਤ ਰਵਾਜ਼ਯ ਗਊ ਧਨ ਦੀ ੰਬ-

ੰਬਾਰ ਰਈ ਯਾਜ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਰਾਵਾਂ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ੱਧਯੀ ਯਕਾਯੀ ਕੈਂਿਰ - ਾਊਂਿ ਅਜ਼ਸਭ ਮਗਦਾਨ ਾ ਯਸ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਰਾਵਾਜ਼ਯ ਗਊਧਨ ਦੀ ਭੱਜ਼ਆ ਦ ਸੱਰ ਰਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਭੁਜ਼ਸੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਅਤ ਆਉਿ ਵਾਰ  
ਭੇਂ ਜ਼ਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਗਊਸ਼ਾਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਾਬਦਾਇਕ ਕੀਭਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾਿਗੀਆਂ ਿ ੰਜਾਫ ਗਊ ਵਾ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨ ਨਾਰ 

ਯਜ਼ਜਿਯ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯੀ ਕੈਂਿਰ ਾਊਂਿਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਕੈਂ ਰਗਾ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਗਊ 

ਭਾਤਾ ਦ ਗਫਯ ਅਤ ਭੂਤਯ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਵਤਾਂ ਅਗਯਫੱਤੀ , ਗਫਯ , ਅਯਗਜ਼ਨਕ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਤਆਯ ਕਯਨ ਫੰਧੀ 
ਰਜ਼ਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਇ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਿ ਵਾਰੀਆਂ ਭੱਜ਼ਆਵਾਂ ਫੰਧੀ ਜ਼ਵਥਾਯ 

ਨਾਰ ਜਾਿਕਾਯੀ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਗਊ ਵਾ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨ ਚਅਯਭਨ ਜ਼ਚਨ ਸ਼ਯਭਾਂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਗਊਸ਼ਾਰਵਾਂ ਨੰੂ ਵ ਜ਼ਨਯਬਯ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਗਯ ਕਰਯ 

ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਗਊਸ਼ਾਰਾ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵ ਤਾਂ ਿ 
ਗਊਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਵੱਚ ਸਯ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਜਾ ਕਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 

ਗਊਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਵੱਚ ਨਿਦੀਕੀ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਿਾਕਿਯ ਦੀ ਜ਼ਿਊਿੀ ਰਗਾਈ ਜਾਵ ਤਾਂ ਿ ਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਸੀ ਭੇਂ ਤ ਸ 
ਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਇ ਗੱਰ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਚਾਯ ਅਤ ਸਯ ਰਫੰਧਾਂ ਦ 
ਜ਼ਵੱਚ ਕਈ ਕਭੀ ਨਾ ਆਵ। 

   ਇ ਭਕ ਸ਼ਰੀ ਭੀ ਨੀ , ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਭੰਿੂ ਸ਼ਯਾਪ ,ਸ਼ਰੀ ਭਸਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਜ਼ੰਗਰਾ ,ਸ਼ਰੀ ਭਨੀ ਜ਼ੰਘ ਅਤ ਤਜ਼ਜੰਦਯ ਜ਼ੰਘ 

ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਯੂਨਗਯ 

 

ਭੰਿੀਆਂ ਦ ਜ਼ਵੱਚ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਿੰਗ -ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕ ਜ਼ਵਖ ਕੀਤ ਗ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਆ ਿਾਇਜਾ 
 

ਯੂਨਗਯ 16 ਅੇਯਰ - ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਿਕ ਦੀ 
ਆਭਦ ਵਯ 08 ਵਜ ਤੋਂ 12 ਵਜ ਤੱਕ ਸ ਜਾਿੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਜਕਯ ਜ਼ਕਾਨ ਭੰਿੀ ਜ਼ਵੱਚ 12 ਵਜ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਕਿਕ ਜ਼ਰਆਉਂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀ ਭੇਂ ਤ ਜ਼ਰਪਜ਼ਿੰਗ ਨਸੀਂ ਸ ਕਗੀ। ਇ ਰਈ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤਅ 

ਕੀਤ ਗ ਭੇਂ ਅੰਦਯ ਸੀ ਪਰ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਰਆਉਿ ਦ ਰਈ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ਜਾਿ। ਉਸ ਅੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕ ਜ਼ਵਖ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਦ ਨਾਰ ਕਿਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜਾ ਰ  ਯਸ 
ਨ। 

ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਿੀਆਂ ਦ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਰਫਯ ਦੀ ਭੱਜ਼ਆ ਨਾ ਆਉਿ 

ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵ। ਆੜ੍ਤੀਆਂ ਵੱਰੋਂ  ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਕੂਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਿ ਤਾਂ ਿ ਉਸ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਭੰਿੀ ਜ਼ਵੱਚ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਕਿਕ ਰ  ਕ ਆ ਕਿ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਸ਼ਾਭ ਤੱਕ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ 

ਜ਼ਰਪਜ਼ਿੰਗ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦੀ ਤਾਂ ਦੂਯ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵੱਰੋਂ  ਸਯ ਪਰ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵਗੀ ਇ 

ਰਈ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵੱਰੋਂ  ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਗਈ ਪਰ ਭੰਿੀ ਜ਼ਵੱਚ ਯੱਖਿ ਰਈ ਜਗਹਾਂ ਨਸੀਂ ਫਚਗੀ। ਇ ਰਈ ਇ ਗੱਰ 

ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਿਾਇਆ ਜਾਵ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਭ ਤੱਕ ਕਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਿੰਗ ਸ ਜਾਿੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 
ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਿਕ ਦੀ ਰਸਾਈ/ਉਤਯਾਈ ਭਾਯਜ਼ਕਿ ਕਭਿੀ ਵੱਰੋਂ 
ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਭਾਯਕ ਕੀਤ ਖਾਨੇ ਜ਼ਵਚ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਇ ਦਯਾਨ ਭਾਕ/ਕੜ੍ ਨਾਰ ਭੰੂਸ 

ਢੱਕ ਕ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਾਫਿ ਨਾਰ ਜਾਂ ਨੇਿਾਈਿਯ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸੱਥ ਾਪ 

ਕਯਕ ਸੀ ਭੰਿੀ ਅੰਦਯ ਦਾਖਰ ਸਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਖੱੁਰ ੇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਨਾ ਥੁਜ਼ਕਆ ਜਾਵ। 
ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਫੁਖਾਯ, ਖਾਂੀ ਜਾਂ ਜੁਕਾਭ ਸ ਤਾਂ ਭੰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਨਾ 
ਆਇਆ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਥੜ੍-ਥੜ੍ ਭੇਂ ਫਾਅਦ ਸੱਥਾਂ ਨੰੂ ਾਿੀ ਅਤ ਾਫਿ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਧਿਾ 
ਅਤ ਨੇਿਾਈਿਯ ਦੀ ਰਾਿਭੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ 

ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਜ ਆਦਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ਗ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ, ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਯੱਖ ਕ ਸੀ 
ਜ਼ਦੱਤ ਗ ਸਨ, ਇ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਆਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਿਾ ਕਯਨੀ ਮਕੀਨੀ ਫਿਾਈ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ 
ਵਾਇਯ ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਕ।     

ਇ ਭਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਿੀ ਅਪਯ ਸ਼ਰੀ ਅਿਾਰ ਜ਼ੰਘ ਫਯਾੜ੍ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਰਾਈ 

ਅਪਯ ਸ਼ਰੀ ਤਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ। 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ,ਯੂਨਗਯ 

 

ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਿੀ ਅਤ ਕੁਦਯਤ ਕ ਬ ਫੰਦ ੰਥਾ ਵੱਰੋਂ 25 ੀ ੀ ਈ  ਜ਼ਕੱਿਾਂ ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ 
ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ੀਆਂ 

 

ਯੂਨਗਯ 16 ਅੇਯਰ - ਯੂਨਗਯ ਅੱਜ ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਿੀ ਅਤ ਕੁਦਯਤ ਕ ਬ ਫੰਦ ੰਥਾ ਵੱਰੋਂ ਯੂਨਗਯ 

ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ 25 ੀ ੀ ਈ  ਜ਼ਕੱਿਾਂ ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਿਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ 

ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਕੱਿਾਂ ਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਫੂਂਰੈਂ ਿਯਾਈਵਯ ਅਤ ਸਯ ਿਾਫ਼ 

ਰਈ ਿਯੂਯਤ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਰਆਂਦੀਆਂ ਜਾਿਗੀਆਂ। ਇ ਭਕ ਤ ਕੁਦਯਤ ਕ ਫ ਫੰਦ ੰਥਾਂ ਵੱਰੋਂ ਰਧਾਨ ਜ਼ਵੱਕੀ ਜ਼ਧਭਾਨ , 

ਯਫਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਸੰੁਦਰ , ਸਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਕਾਸਰੋਂ ਅਤ ਭਾਜ ਵੀ ਿਾਕਿਯ ਦਜ਼ਵੰਦਯ ਫਜਾੜ੍ ਭਿੂਦ ਨ । ਇ ਭਕ 
 ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਿੀ ਅਤ ਕੁਦਯਤ ਕ ਬ ਫੰਦ ੰਥਾਂ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਿਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਯੂਨਗਯ ਨੰੂ ਇਸ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ 
ਜ਼ਕ ਯੂਨਗਯ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵੱਚ ਆਭ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆ ਯਸੀਆਂ ਭੱਜ਼ਆਵਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱੁਖ ਿਯੂਯਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਰ ਦ 
ਆਧਾਯ ਤ ਸੱਰ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵ । ੰਥਾਂ ਵੱਰੋਂ ਇਸ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਜ਼ਦਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਅੱਗ ਜਕਯ ਯੂਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦ ਾਭਾਨ ਦੀ ਬਜ਼ਵੱਖ ਜ਼ਵੱਚ  ਿਯੂਯਤ ੈਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਵੀ ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ  । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ। 

ਗਜ਼ਿਤ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਰਗਾਤਾਯ ਰੜਵੰਦਾਂ/ਗਯੀਫਾਂ ਦੀ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਚਜ਼ਕੰਗ 

ਝੁੁੱ ਗੀ-ਝੋਂੜੀਆਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਯਜ਼ਸ ਯਸ ਰਗਬਗ 40 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 
 
ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ, 16 ਅਯਰ-(   ) 
                  ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ (ਕਜ਼ਵਡ- 19) ਦ ੰਬਾਵੀਂ ਖਤਯ ਨਾਰ ਜ਼ਨਟਣ ਰਈ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੁੱਰੋਂ ਰਗਾਤਾਯ 
ਰੜੀਂਦ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਗਜ਼ਿਤ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਰਗਾਤਾਯ ਰੜਵੰਦ/ਗਯੀਫ ਰਕਾਂ ਦੀ 
ਚਜ਼ਕੰਗ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਰੜਦਾਂ ਨੰੂ ਭੁਪਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭੁਸੁੱਈਆਂ ਕਯਵਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। 
                  ਬਾਈ ਜਤਾ ਜੀ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਡਾ. ਆਸ਼ੂਤਸ਼ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਸਾ 
ਜ਼ਕ ਆਭ ਰਕਾਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਜ਼ਖਆ ਰਈ ਅਤ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱਖ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਰਗਾਤਾਯ 
ਇਰਾਕ ਦ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱਖ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਆਂ ਜ਼ਵੁੱਚ ਜਾ ਕ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਭੁਪਤ 
ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭੁਸੁੱਈਆਂ ਕਯਵਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਇ ਤਜ਼ਸਤ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦ ੰਜ ਜ਼ਆਯਾ ਾਯਕ ਨੇੜ 
ਝੁੁੱਗੀ-ਝੋਂੜੀਆਂ ਜ਼ਵੁੱਚ ਬਾਈ ਜਤਾ ਜੀ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਝੁੁੱਗੀ-
ਝੋਂੜੀਆਂ ਜ਼ਵੁੱਚ ਯਜ਼ਸ ਯਸ ਰਗਬਗ 40 ਦ ਕਯੀਫ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਫੰਧੀ ਸ਼ 
ਆ ਯਸੀਆਂ ਜ਼ਦਕਤਾਂ ਨੰੂ ੁਣਦ ਸਏ ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਭੁਪਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭੁਸੁੱਈਆਂ ਕਯਵਾਈਆਂ। 
ਤਵੀਯ:- 1) ਰਭ ਏਯੀਆਂ ਜ਼ਵੁੱਚ ਰੜਵੰਦ/ਗਯੀਫਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਦੀ ਸਈ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭ 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ। 
ਜਯ ਜ਼ਨਗਯਾਨ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਦ ਘਯਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਰਗਾਤਾਯ ਦਯਾ-ਡਾ.ਯਾਭ ਰਕਾਸ਼ ਯਆ 

 

ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਸਫ, 16 ਅਰਰ( ) 
ਕਯਨਾਵਾਇਯ ਵਯਗੀ ਖਤਯਨਾਕ ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਿੁੱ ਰ ਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਵੁੱਰੋਂ ਰਕਾ ਦ 
ਘਯਾ ਤੁੱ ਕ ਜ਼ਸਤ ਵਾਵਾ ਸੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਉਯਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਇ ਉਯਾਰ ਤਜ਼ਸਤ ਸੀ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ 
ਵੁੱਰ ਰਾਤ ਸਦਾਇਤਾ ਅਨੁਾਯ ਦੂਯ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਤਯੀਆ ਨੰੂ ਜਯ ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਸਿ ਯੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਨਾਰ 
ਸੀ ਉਂਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਜ਼ਕ ਉਸ 14 ਜ਼ਦਨ ਤੁੱਕ ਆਣ ਘਯ ਜ਼ਵੁੱਚ ਸੀ ਇਂਕਾਤਵਾ ਕੁੱਟਣ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਦਾਇਤਾ ਦਾ ਉਰਘੁੱਣ ਕਯਨ ਦੀ ੂਯਤ ਜ਼ਵੁੱਚ ਉਂਨਹ ਾਂ ਤ ਰਸ਼ਾਨ ਵੁੱਰ ਫਣਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਜਯ 
ਜ਼ਨਗਯਾਨ ਮਾਤਯੀਆ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਵਾਵਾ ਰਧਾਂਨ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਸਤ ਕਾਜ਼ਭਆ ਵੁੱਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਦੀ ਯਜ ਜ਼ਵਜਟ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਉਂਨਹ ਾਂ ਦ ਵਾਥ ੰਫਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਅਗਯ ਕਈ ਜਯ 
ਜ਼ਨਗਯਾਨ ਮਾਤਯੀ ਆਣ ਇਕਾਂਤਵਾ ਦੀ ਉਰਂਘਣਾ ਕਯਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ੰਫਧਤ ਐ.ਡੀ.ਐਭ 
ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।  
ਇ ੰਫਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦਆ ਡਾ.ਯਾਭ ਰਕਾਸ਼ ਯਆ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਮਾਤਯੀਆ ਨੰੂ ਜਯ ਜ਼ਨਗਯਾਨ ਕਯਨ ਦਾ ਕੰਭ 
ਦਸ਼ ਜ਼ਵੁੱਚ ਰਾਕਡਾਉਨ ਸਣ ਤੋਂ ਸੀ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਕ ਕਈ ਵੀ ਫਾਸਯ ਆਇਆ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਭ 
ਰਕਾਂ ਰਈ ਖਤਯਾ ਨਾ ਫਣ ਕ। ਜ਼ਵਦਸ਼ੀ ਮਾਤਯੀਆ ਨੰੂ ਜਯ ਜ਼ਨਗਯਾਨ ਯੁੱ ਖਣ ਦਾ ਕੰਭ ਜ਼ਸਰਾ ਸੀ ਖਤਭ ਸ ਚੁੁੱ ਕਾ ੀ 
ਸੁੁੱ ਣ ਕਵਰ ਦੂਯ ਯਾਜਾਂ ਤ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਸੀ ਜਯ ਜ਼ਨਗਯਾਨ ਯੁੱ ਖ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਯ ਜ਼ਨਗਯਾਨ 
ਮਾਤਯੀਆ ਦਾ ਜ਼ਸਤ ਕਾਭ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਜ਼ਨਯੁੱ ਖਣ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। 
 


