
ਦਫਤਰ    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

     ਜ਼ਵਲਹਰ ਜ਼ਨਵਲਜ਼ਦਆ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਲਲ ਸਕਰਲ ਦਲ 29       ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਆ ਦਥ ਮਮਧ ਪਪਦਲਸ਼ ਛਮਤਰਪਪਰ ਜ਼ਵਖਲ ਹਲਈ
 ਘਰ ਵਲਪਸਥ

 ਰਰਪਨਗਰ 27  ਅਪਪਪਰਲ -           ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਥਮਤਥ ਸਲਨਲਲਥ ਜ਼ਗਰਥ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ
              ਮਮਧ ਪਪਦਲਸ਼ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਕਲਇਮ ਕਰਕਲ ਜਵਲਹਰ ਜ਼ਨਵਲਜ਼ਦਆ ਸਕਰਲ ਸਸਧਰਆਆ ਜ਼ਵਖਲ ਪੜਲਨ ਵਲਲਲ

  ਛਮਤਰਪਪਰ ਦਲ 29        ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ ਆਪਣਲ ਘਰ ਵਲਜ਼ਪਸ ਭਲਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ      । ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ
             ਨਨਵਥ ਕਲਲਸ ਦਲ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਸਨ ਜ਼ਲ ਛਮਤਰਪਪਰ ਤਲ ਮਲਈਗਰਰਟ ਹਲ ਕਲ ਜ਼ਨਵਲਜ਼ਦਆ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਜ਼ਲਆ ਸਸਧਰਆਆ
                ਜ਼ਵਖਲ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਨਲ ਮਲਰਚ ਮਹਥਨਲ ਜ਼ਵਮਚ ਸ਼ਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਘਰ ਵਲਜ਼ਪਸ ਜਲਣਲ ਸਥ। ਮਗਰ

              ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਬਮਲਰਥ ਦਲ ਕਲਰਨ ਲਲਕਡਲਊਨ ਲਮਗਣ ਤਲ ਇਹ ਇਮਥਲ ਹਥ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਸਨ। 
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

                ਪਪਡਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਤ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਵਚ ਲਗਲਏ ਵਣ ਜ਼ਮਵਤਰਲਡ ਦਤ ਕਸਮ ਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਚਚਜ਼ਕਸਗ 

 ਰਰਪਨਗਰ 27  ਅਪਚਪਰਲ -          ਪਸਜਲਬ ਸਕਰਲਰ ਵਵਲਲ ਸ਼ਸ਼ਦ ਗਗਰਰ ਨਲਨਕ ਦਤਵ ਜਦ ਦਤ 550    ਸਲਲਲ ਪਸ਼ਕਲਸ਼ ਪਗਰਬ ਨਰ ਸ
        ਮਗਵਖ ਰਵਖਜ਼ਦਆਲਡ ਸਰਬਤ ਦਦ ਹਰਤਕ ਗਸ਼ਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਵਚ 550        ਬਰਟਤ ਲਗਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ ਜ਼ਵਵਜ਼ਢਆ ਜ਼ਗਆ ਸਦ ।
  ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ 73          ਲਵਖ ਬਰਟਤ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਲਗਲਏ ਗਏ ਸਨ      । ਸਰਬਤ ਦਤ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ
              ਮਸਤਰਦ ਸ਼ਸ਼ਦ ਜ਼ਤਸ਼ਪਤ ਰਲਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਲਜਵਲ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਅਨਗਸਲਰ ਵਣ ਜ਼ਮਵਤਰ ਲਗਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ

            ਆਰਸਜ਼ਭਆ ਜ਼ਗਆ ਹਚ। ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਹਰਤਕ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜਵਥਤ ਪਪਦਤ ਲਗਵਲਏ ਗਏ ਸਦ,  ਦਪ-   ਦਲ ਵਣ ਜ਼ਮਵਤਰ
  ਲਗਲਏ ਗਏ ਹਨ             । ਪਪਡਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਤ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਸਸਯਗਕਤ ਡਲਇਰਚਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਦ ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਭਗ ਵਲਰ

   ਵਵਲਲ ਗਸ਼ਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ਭਗਵਸਤਪਗਰਲ,          ਬਜ਼ਹਰਲਮਪਗਰ ਜ਼ਜ਼ਮਦਦਲਰ ਜ਼ਵਖਤ ਲਗਲਏ ਵਣ ਜ਼ਮਵਤਰਲਡ ਦਤ ਕਸਮ ਦਦ ਚਚਜ਼ਕਸਗ
     ਕਦਤਦ ਗਈ ਅਤਤ ਤਸਵਲਦ ਪਸ਼ਗਟਲਈ ਗਈ         । ਉਨਲਲਡ ਵਵਲਲ ਮਗਨਰਤਗਲ ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਡ ਨਰ ਸ ਕਸਮ ਕਰਨ ਲਈ
     ਪਸ਼ਤਜ਼ਰਤ ਅਤਤ ਉਤਸ਼ਲਜ਼ਹਤ ਵਦ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ।

                     ਇਸ ਮਪਕਤ ਤਤ ਹਲਰਨਲ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਬਦ.ਡਦ.ਪਦ.ਓ.    ਪਵਨਪਸ਼ਦਤ ਕਪਰ ,  ਏ.ਪਦ.ਓ.  ਮਗਨਰਤਗਲ
 ਮਜ਼ਨਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,      ਗਸ਼ਲਮ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਦਲਬਲਗ ਜ਼ਸਸਘ,     ਸਰਪਸਚ ਗਸ਼ਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ,  ਬਜ਼ਹਰਲਮਪਗਰ
         ਜ਼ਜ਼ਮਦਦਲਰ ਅਤਤ ਜ਼ਪਸਡ ਦਤ ਹਲਰ ਮਲਹਤਬਰ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਵਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/662/2020-DEPT-DPRO-ROOP NAGAR
I/20670/2020

2/2



ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ਕ ਸੰਰਕ ਅਪਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਰ ਸਾਜਿਫ। 

ਕਰਣਾ ਤੋਂ ਘਫਰਾਉਣਾ ਨਿੀਂ ਫਲ੍ਜਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ - ਡਾ ਜਿਵ ਕੁਮਾਰ 

ਆਣੀ ਐੁਯਾਏ ਸਹੀ ਯੱਐ, ਐੁਸ਼ ਯਹ, ਚੜਦੀ ਏਰਾ ਵ ੱਚ ਯਹ, ਇਏ ਦੂਜ ਤੋਂ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਏ ਯੱਐ 

ਨੂਰੁਰ ਫਦੀ, 27 ਅਰਲ੍ () 

ਏਵ ਡ-19   ਾਇਯਸ ਹ ਇਹ ਇਏ ਤੋਂ ਦੂਜ ਨੂੂੰ  ਭੂੂੰ ਹ ਅਤ ਨੱਏ ਵ ੱਚੋਂ ਵਨਏਰ  ਾਸ਼ ਨਾਰ ਪਰਦਾ ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਡਯਨ ਦੀ 
ਰੜ ਹ ਯ ਫਯਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਨਹੀਂ । ਏਯਨਾ ਸਫੂੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਦੂੰ ਦ ਹ ਡਾ: ਵਸ਼  ਏੁਭਾਯ ਸੀਨੀਅਯ ਭਡੀਏਰ 
ਅਪਸਯ ਭੁੱ ਢਰਾ  ਵਸਹਤ   ਏੇਂਦਯ  ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਏਯਨਾ  ਾਇਯਸ ੂਯ ਸੂੰ ਸਾਯ ਵ ੱਚ ਇਸ ਸਭੇਂ ਪਰ 
ਚੁੱ ਏਾ ਹ । ਵਜਸ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ  ਡਾ ਚ ਨ ਸ਼ਯਭਾ ਵਸ ਰ ਸਯਜਨ ਯੂਨਯ ਦੀ ਵਦਸਾ ਵਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ 
ਵਜਰਹ ਵ ੱਚ ਉਾਅ ਏੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ । ਵਸਹਤ ਵ ਬਾ ਦੁਆਯਾ ਆਣਾ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ ਯ ਇਏੱਰ ਵਸਹਤ 
ਵ ਬਾ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤ ਜਾਣ  ਾਰ ਏੂੰ ਭ ਏਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਰਈ ਆਭ ਰਏ਼ਾਂ ਨੂੂੰ   ੀ ਆਣਾ ਪਯਜ ਸਭਝਣ ਦੀ 
ਜਯੂਯਤ ਹ । ਇਹ  ਾਇਯਸ ਇਏ ਤੋਂ ਦੂਜ ਤੱਏ ਭੂੂੰ ਹ ਅਤ ਨੱਏ ਵ ੱਚੋਂ ਵਨਏਰ  ਾਸ਼ ਨਾਰ ਪਰਦਾ ਹ । ਇਸ ਰਈ ਇਏ 
ਦੂਜ ਤੋਂ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਯੱਐਣੀ ਜਯੂਯੀ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਇਏ ਦੂਜ ਦੀ ਰਾ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਆਣ ਹੱਥ਼ਾਂ ਦੀ 
ਸਾਪ ਸਪਾਈ ਦੀ ਫਹੁਤ ਜਯੂਯਤ ਹ । ਆਭ ਰਏ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਭਝ ਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਏ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਹਯ ਏਈ ਨਹੀਂ 
ਫਚਾਅ ਸਏਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਏ ਤੁਸੀਂ ਐੱੁਦ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਫਚਾਉਂਦ । ਇਸ ਦ ਇਰਾ ਾ ਇੱਏ ੱਰ ਹਯ ਜ ਵਧਆਨ 
ਵ ੱਚ ਯੱਐਣ  ਾਰੀ ਹ ਵਏ ਇਸ  ਾਇਯਸ ਨਾਰ ਭਤ ਦਯ ਫਹੁਤ ੱਟ ਹ । ਇਸ  ਾਇਯਸ ਤੋਂ ਡਯਨ ਦੀ ਰੜ ਹ ਯ 
ਇਸ ਤੋਂ ਫਯਾਉਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਹ । ਸਾਡ ਸਯੀਯ਼ਾਂ ਵ ੱਚ ਯ਼ਾਂ ਨਾਰ ਰੜਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਭਜੂਦ ਹ ਅਤ ਇਏ 
ਤੂੰਦਯੁਸਤ ਵ ਅਏਤੀ ਇਸ  ਾਇਯਸ ਨਾਰ ੀੜਤ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਠੀਏ ਹ ਸਏਦਾ ਹ ਜਏਯ ਉਹ ਇਰਾਜ ਏਯ ਯਹ 
ਡਾਏਟਯ ਤ ਮਏੀਨ ਯੱਐ ਅਤ ਚੜਦੀ ਏਰਾ ਵ ੱਚ ਯਹ । ਇਸ ਸਭੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਯ ਇੱਏ ਰੜਾਈ ਰੜ ਯਹ ਹ਼ਾਂ ਅਤ 
ਰੜਾਈਆਂ ਹਸਰ ਨਾਰ ਵਜੱਤੀਆਂ ਜ਼ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਏਸ ਵ ਅਏਤੀ ਦੀ ਵਯਯਟ ਜਵਟ  ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਭਤਰਫ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਵਏ ਉਹ ਭਯਨ  ਾਰਾ ਹ । ਮਏੀਨ ਅਤ ਹਸਰ ਨਾਰ ਹਯ ਰੜਾਈ ਵਜੱਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹ ਇਹ  ਾਇਯਸ 
ਇੂੰਨ਼ਾਂ  ੀ ਾਤਏ ਨਹੀਂ ਹ ਵਜੂੰਨਾ  ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਭ ਰਏ਼ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸਭਝ ਵਰਆ ਵਆ ਹ । ਆਣੀ ਐੁਯਾਏ ਸਹੀ 
ਯੱਐ, ਐੁਸ਼ ਯਹ, ਚੜਦੀ ਏਰਾ ਵ ੱਚ ਯਹ, ਇਏ ਦੂਜ ਤੋਂ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਏ ਯੱਐ ਅਤ ਆਣ ਹੱਥ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਫਨਹ ਼ਾਂ ਧਵਤਆਂ ਆਣ 
ਭੂੂੰ ਹ  ੱਰ ਨਾ ਰ ਏ ਜਾ । ਰੜਨ ਤੋਂ ਵਫਨਹ ਼ਾਂ ਹਾਯ ਭੂੰਨ ਰਣਾ ਫੁਜਵਦਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ਅਤ ਅਸੀਂ ੂੰਜਾਫੀ ਫੁਜਵਦਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ਾਂ 
। ਇਸ ਸਭੇਂ ਹਸਰ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ ਅਤ ਮਏੀਨ ਦੀ  ੀ । ਵਸਹਤ ਵ ਬਾ ਤ ਮਏੀਨ ਯੱਐ ਸਾਨੂੂੰ  ਤਾ ਹ ਵਏ ਅਸੀਂ ਏੀ 
ਏਯਨਾ ਹ ਅਤ ਅਸੀਂ ਏਯ ਯਹ ਹ਼ਾਂ ਯ ਤੁਹਾਨੂੂੰ   ੀ ਸਾਥ ਦਣਾ ਹ ਾ ਇਸ ਰੜਾਈ ਨੂੂੰ  ਵਜਤਣ ਰਈ ਜਨਤਾ ਦ 
ਸਵਹਮ ਤੋਂ ਵਫਨਹ ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਯਨਾ ਨਾਰ ਚੱਰ ਯਹੀ ਰੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵਜੱਤ ਸਏ਼ਾਂ । ਇਸ ਸੂੰਫਧੀ ਹਰਥ  ਯਏਯ ਅਤ 
ਫਾਏੀ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਤਨ ਦਹੀ ਨਾਰ ਏੂੰਭ ਏਯ ਯਹ ਹਨ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਸਵਹਮ ਵਦੱਤਾ ਜਾ  । ਇਸ ਭਏ ਤ ਨਛੱਤਯ 
ਏਯ ਰ ਚ  ੀ, ਨਵਯੂੰਦਯ ਾਰ ਹਾਜਯ ਸੀ । 

 

 



          ਦਤਯ  ਧੀਏ ਵਜਰਹਾ ਰਏ ਸੂੰ ਯਏ ਅਪਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ। 
 

ਏਵ ਡ-19 ਦ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਸਤਾਰ ਵਰਆਉਣ ਰਈ 24 ੂੰਟ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਯਹੀਆਂ ਨੇ ਟੀਭ਼ਾਂ  :ਡਾ ਵਸ਼  ਏੁਭਾਯ  

 

 

ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ, 27 ਅਯਰ  -) (ਵਸਹਤ ਭੂੰਤਯੀ ੂੰਜਾਫ ਫਰ ੀਯ ਵਸੂੰ ਵਸੱਧੂ ਤ ਵਸ ਰ ਸਯਜਨ ਯੂਨਯ ਡਾ ਚ 
ਨ ਸ਼ਯਭਾ ਦੀ ਅ ਾਈ ਵ ੱਚ ਵਠਤ ਏੀਤੀਆਂ ਈ ਯਵਡ ਵਯਸ਼ਾਂਸ ਟੀਭ਼ਾਂ (ਆਯ.ਆਯ.ਟੀ ).ੂਯਾ ਤਾਣ ਰਾ ਏ 

ਏਵ ਡ- 19 ਦੀ ਰੜਾਈ ਰੜ ਯਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਯੀਜ ਬਾ ੇਂ ਏਵ ਡ -19 ਤੋਂ ੀੜਤ ਹ  ਤ ਬਾ ੇਂ ਵਸਯਪ ਸ਼ੱਏੀ ਭਯੀਜ 

ਹ , ਯਵਡ ਵਯਸ਼ਾਂਸ ਟੀਭ਼ਾਂ ਦ ਭੈਂਫਯ ਤੁਯੂੰ ਤ ਹੁੂੰ ਚ ਏ ਭਯੀਜ ਨੂੂੰ  ਹਸਤਾਰ ਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਵਜਥ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦ 
ਭਡੀਏਰ ਭੁਆਇੂੰਨਾ ਏਯਨ ਉਯੂੰਤ ਰੜ ਅਨੁਸਾਯ ਇਏ਼ਾਂਤ ਾਸ ਏੀਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹ। 

ਯਵਡ ਵਯਸ਼ਾਂਸ ਟੀਭ਼ਾਂ ਦ ਭੈਂਫਯ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਾ ਏਯਵਦਆਂ ਸ .ਭ. .ਸੀ ਚ ਸੀ  ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਨੇ 

ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਵਸਹਤ ਫਰਾਏ ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ 'ਚ ਟੀਭ਼ਾਂ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ ਹ, ਜ  ਾਯੀ - ਾਯੀ 24 ੂੰਟ ਵਡਊਟੀ ਏਯਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੱਵਸਆ ਹਯਏ ਯਵਡ ਵਯਸ਼ਾਂਸ ਟੀਭ 'ਚ ਇੱਏ ਭਡੀਏਰ ਅਪਸਯ,  ਨ ਭ, ਆਸ਼ਾ  ਯਏਯ, ਵਸਹਤ 
 ਯਏਯ ਭਰ ਸ਼ਾਵਭਰ ਹ । ਉਹਨ਼ਾਂ ਵਏਹਾ ਵਏ ਇਹਨ਼ਾਂ ਟੀਭ਼ਾਂ 'ਚ ਨ ਜ ਾਨ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਅਵਧਏਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਵਡਊਟੀਆਂ ਰਾਈਆਂ ਈਆਂ ਹਨ ਤ਼ਾਂ ਵਏ ਏੂੰ ਭ ਤਜੀ ਨਾਰ ਹ ਸਏ ਤ ਤੁਯੂੰ ਤ ਏਸ਼ਨ ਵਰਆ ਜਾ ਸਏ। ਉਹਨ਼ਾਂ 

ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਇਹ ਟੀਭ਼ਾਂ ਸਾਯ ੂੰ ਜਾਫ 'ਚ ਫਰਾਏ ੱਧਯ 'ਤ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਯਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ਇਹਨ਼ਾਂ ਵਸਯ ਫਹੁਤ  ੱਡੀ 
ਵਜੂੰਭ ਾਯੀ ਹ ਤ ਇਹਨ਼ਾਂ ਦ ਜਜ਼ਫ ਨੂੂੰ  ਸਰਾਭ ਏਯਨੀ ਫਣਦੀ ਹ। ਅੱਜ ਉਏਤ ਟੀਭ  ਰ ਵੂੰ ਡ ਬੂੰਰ ਵ ਐ ਹਜੂਯ 

ਸਾਵਹਫ ਤ ਆ ਵ ਅਏਤੀਆ ਦੀ ਸਏਯੀਵਨੂੰ  ਏੀਤੀ ਈ ਅਤ ਟਸਟ ਏਯ ਾ । ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਇਹਨਾ ਨੂੂੰ  

ਯ ਵ ਚ ਏ਼ਾਂਤ ਾਸ ਵ ਚ ਯੱਵਐਆ ਵਆ ਹ । ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਇਹ ਟੀਭ਼ਾਂ ਰਾਤਾਯ ਰਏ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਾ 'ਚ 
ਹਾਜ਼ਯ ਹਨ ਤ ਇਹ ਟੀਭ਼ਾਂ ਵਏਸ ਤਯਹ਼ਾਂ ਦੀ  ੀ ਸਵਥਤੀ ਨਾਰ ਨਵਜੱਠਣ ਰਈ ਵਤਆਯ ਹਨ। 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਤਯ  ਧੀਏ ਵਜ਼ਰਹਾ ਰਏ ਸੂੰ ਯਏ ਅਪਸਯ ਸਰੀ ਅਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ। 
ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ ਵਜਰਹਾ ਯੂਨਯ ਏਭਰਜੀਤ ਏਯ   ੱਰੋਂ ਸਏੂਰ ਭੁੱ ਐੀਆਂ ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਆਨ-ਰਾਈਨ ਭੀਵਟੂੰ 

ਸਏੂਰ਼ਾਂ ਦ ਅਵਧਆਏ਼ਾਂ  ੱਰੋਂ ਆਨ-ਰਾਈਨ ਏਰਾਸ਼ਾਂ ਰਾਉਣਾ ਸਰਾਾਮ ਉਯਾਰਾ :ਏਭਰਜੀਤ ਏਯ 
 

ਸ਼ਰੀ ਆਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ , 27 ਅਰਰ  

ਏਵ ਡ 19 ਏਯਨਾ ਦ ਚੱਰਵਦਆਂ ੂਯ ਬਾਯਤ ਵ ੱਚ ਰਏਡਾਊਨ ਤ ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਏਾਯ  ੱਰੋਂ ਸੂਫ ਵ ੱਚ ਏਯਵਪਊ 
ਰਾਇਆ ਵਆ ਹ। ਵਜਰਾ ਯੂਨਯ ਦ ਸਯਏਾਯੀ ਸਏੂਰਾ ਵ ੱਚ   ਵਸੱਵਐਆ ਵ ਬਾ  ੱਰੋਂ ਆਨ ਰਾਇਨ ਬਜ  
ਵਸਰਫਸ ਤ ਵਸੱਐਣ ਸਭੱਯੀ  ਨੂੂੰ  ਸਯਏਾਯੀ ਅਵਧਆਏ਼ਾਂ  ੱਰੋਂ  ਟਸ  ,  ੀਵਡ ਏਾਰ ਏਯਏ ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਨ-ਰਾਈਨ ਏਰਾਸ਼ਾਂ ਰਾ ਏ ਵਸਰਫਸ ਏਯ ਾਇਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ।  
ਵਸੱਵਐਆ ਵ ਬਾ  ੱਰੋਂ ਵਨਮੁਏਤ ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ ਭਡਭ ਏਭਰਜੀਤ ਏਯ   ੱਰ ਵਜਰ ਦ ਸਭੂਹ  ਵਸੱਵਐਆ ਅਵਧਏਾਯੀਆਂ 
, ਵਰੂੰ ਸੀਰ਼ਾਂ, ਹੈੱਡਭਾਸਟਯ਼ਾਂ , ਸਏੂਰ ਭੁੱ ਐੀਆਂ , ਫਰਾਏ ਰਇਭਾਯੀ ਵਸੱਵਐਆ ਅਪਸਯ਼ਾਂ ,ਡੀ ਭ ਵਜਰਹਾ ਯੂਨਯ, ੜਹ 
ੂੰ ਜਾਫ ੜਹਾ ੂੰਜਾਫ ਤ ਅਵਧਆਏ਼ਾਂ ਨਾਰ ਰੜੀ ਾਯ  ੀਵਡ ਏਾਨਪਯੂੰਸ ਏਯਏ   ਫੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਭਹਾਭਾਯੀ   ਤੋਂ 
ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਰਈ ਰਵਯਤ ਏਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਸਏੂਰ ਭੁੱ ਐੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਨਰਾਈਨ ਨ ੇਂ ਦਾਖ਼ਰ ਏਯਨ ਰਈ ਅਵਹਭ 
ਭੀਵਟੂੰ ਏਯਏ ਰਵਯਤ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ ।  
ਇਸ ਭਏ ਸੂੰ ਫਧਨ ਏਯਵਦਆਂ ਨ ਡਰ ਅਸਯ ਭਡਭ ਏਭਰਜੀਤ ਏਯ ਨੇ ਵ ਬਾੀ ਹਦਾਇਤ਼ਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ 
ਵਦੂੰ ਵਦਆ ਂ ਵਏਹਾ ਵਏ ਏਯਵਪਊ ਏਾਯਨ ਬਾ ੇਂ ਸਏੂਰ ਫੂੰਦ ਹਨ ਯ ਅਵਧਆਏ਼ਾਂ  ੱਰੋਂ ਫੱਵਚਆ ਨੂੂੰ  ਆਨ-ਰਾਈਨ 
ੜਹਾਇਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ ਜ ਵਏ ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਸੂੰਜੀ ਨੀ ਫੂਟੀ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਵਯਹਾ ਹ। ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ 
ਸਏੂਰ਼ਾਂ ਵ ੱਚ ਫੱਵਚਆ ਦਾ ਆਨ-ਰਾਈਨ ਦਾਐਰਾ ਚੱਰ ਵਯਹਾ ਹ। ਇਸ ਰਈ ਸਏੂਰ਼ਾਂ   ੱਰੋਂ ਆਣਾ ਵਰੂੰ ਏ ਵਤਆਯ ਏੀਤਾ 
ਹ ਤ਼ਾਂ ਜ ਫੱਚ ਵਰੂੰ ਏ ਦੁਆਯਾ ਯ ਫਠੇ ਹੀ ਸਯਏਾਯੀ ਸਏੂਰ਼ਾਂ ਵ ੱਚ ਦਾਐਰਾ ਰ ਸਏਦ ਹਨ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਵਏਹਾ ਵਏ ਸਯਏਾਯੀ 
ਸਏੂਰ  ੀ ਹਾਈਟਏ ਹ  ਹਨ , ਵਜਸ ਦਾ ਵਸਹਯਾ ਵਸੱਵਐਆ ਭੂੰਤਯੀ ੂੰਜਾਫ ਸਰੀ ਵ ਜ ਇੂੰਦਯ ਵਸੂੰਰਾ ਤ ਸਏੂਰ 
ਵਸੱਵਐਆ ਸਏੱਤਯ ਸਰੀ ਵਏਰਸਨ ਏੁਭਾਯ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਾਂਦਾ ਹ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਅਵਧਆਏ਼ਾਂ  ੱਰੋਂ ਵਜੱਥ ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਨ-ਰਾਈਨ ੜਹਾਈ ਏਯ ਾਈ ਜਾ ਯਹੀ ਹ , ਉੱਥ ਅਵਧਆਏ਼ਾਂ  ੱਰੋਂ ਵਭਹਨਤ ਨਾਰ ਵਤਆਯ ਏੀਤ ਾਠ ਦਆਫਾ 
ਯਡੀ ਉੱਯ ਅਤ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਾਠ਼ਾਂ ਦੀ  ੀਡੀ ਵਯਏਾਯਵਡੂੰ ਏਯਏ  ੱਟਸ ਦ ਸਵਹਮ ਨਾਰ ਫੱਵਚਆਂ ਤੱਏ ੱੁਜਦਾ 
ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।  
ਇਸ ਭਏ ਤ ਵਜ਼ਰਹਾ ਵਸੱਵਐਆ ਅਸਯ ਸਏੂੰ ਡਯੀ   ਸ਼ਯਨਜੀਤ  ਵਸੂੰ ਅਤ ਵਜ਼ਰਹਾ ਵਸੱਵਐਆ ਅਸਯ ਰੀਭੈਂਟਯੀ   

ਜਯਨੈਰ ਵਸੂੰ  ਨੇ ਅਵਧਆਏ਼ਾਂ  ੱਰੋਂ ਆਨਰਾਈਨ ਏਰਾਸ਼ਾਂ ਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸੂੰ ਸਾ ਏੀਤੀ। ਵਸੱਵਐਆ ਵ ਬਾ ਨੇ ਆਣ 
ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ੜਹਾਈ ਨੂੂੰ  ਵਨਯਵ ਨ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਟਏਨ ਰਜੀ   ਦਾ ਸਹਾਯਾ ਰੈਂਦ ਹ ਆਣੀ ੜਹਾਈ 
ਵਡਜ਼ੀਟਰ ਏਯ ਰਈ ਹ।  ਸਸ਼ਨ 2019-20  ੂਯਾ ਹਣ ਤੋਂ ਏੁਝ ਵਦਨ ਵਹਰ਼ਾਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਰਏ ਡਾਊਨ ਏਾਯਨ ਵਸੱਵਐਆ 
ਵ ਬਾ ਆਣ ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਨ ੇਂ ਸਸਨ ਦੀਆਂ ਵਏਤਾਫ਼ਾਂ ਭੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਏਯ ਾ ਸਵਏਆ ਵਜਸ ਏਾਯਨ 
ਆਨਰਾਈਨ ਵਯਜ਼ਰਟ  ਆ ਜਾਣ ਦ ਫਾ ਜੂਦ  ੀ ਫੱਚ ਨ ੇਂ ਸਸਨ ਦੀ ੜਹਾਈ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਤੋਂ ਅਸਭਯੱਥ ਸਨ ਅਤ 
ਅਵਧਆਏ ਆਣ ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ੜਹਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਏਦ।   ਇਸ ਸਭੱਵਸਆ ਦ ਹੱਰ ਰਈ ਵਸੱਵਐਆ ਵ ਬਾ ਨੇ 
 ੱਡ ੱਧਯ ਤ ਉਯਾਰ ਆਯੂੰਬ ਏੀਤ ਅਤ ਆਣ ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਏਤਾਫ਼ਾਂ ਵਡਜੀਟਰ ਯੂ ਵ ੱਚ ਰਦਾਨ ਏਯਏ 



ਉਨਹ ਼ਾਂ ਰਈ ੜਹਾਈ ਜਾਯੀ ਯੱਐਣ ਦਾ ਯਾਹ ਐਰਹ ਵਦੱਤਾ । ਵਡਜੀਟਰ ਯੂ ਵ ੱਚ ਰਾਤ ਵਏਤਾਫ਼ਾਂ ਅਤ ਵਸਰਫਸ ਨੂੂੰ  
ਆਣ ਅਵਧਆਏ ਤੋਂ ਆਨਰਾਈਨ ਵਸੱਐਦ ਹ ਵ ਵਦਆਯਥੀ ਯ ਫਠ ਏ ਨਾ ਵਸਯਪ ਆਣੀ ੜਹਾਈ ਏਯ ਯਹ ਹਨ 
ਸੋਂ ਇਸ ਆਨਰਾਈਨ ੜਹਾਈ ਦੀ ਨ ੀਂ ਤਏਨੀਏ ਅਣਾ ਏ ਅਨੂੰ ਦਤ  ੀ ਹ ਯਹ ਹਨ । 
 ਵਸੱਵਐਆ ਵ ਬਾ  ੱਰੋਂ ਆਣ ਵਹਰੀ ਜਭਾਤ ਤੋਂ ਫਾਯ ੀਂ ਜਭਾਤ ਤੱਏ ਦ ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  'ਯ ਫਠੇ ਵਸੱਵਐਆ' 

ਵਭਸ਼ਨ ਤਵਹਤ ਹਠ ਵਰਐ ਤਯੀਵਏਆਂ ਯਾਹੀਂ ਵਏਤਾਫ਼ਾਂ (ਈ-ਫੁੱ ਏਸ) ਜ਼ਾਂ ਵਸਰਫਸ ਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਵਆ ਹ ਤ਼ਾਂ ਜ ਉਹ  
ਸਯਏਾਯੀ ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਰਾਏਡਾਊਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦ ਹ ਯ ਫਠੇ ਹੀ ਆਣੀ ੜਹਾਈ ਜਾਯੀ ਯੱਐ ਸਏਣ 
।ੜਹ ੂੰ ਜਾਫ ਦੀ ੁਯੀ ਟੀਭ ਡੀ ਭ ਅਤ ਫੀ ਭ  ਰ ਫਵਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਏਤਾਫ਼ਾਂ ੀ ਡੀ ਪ ਯੂ ਵ ੱਚ ਬਜੀਆ ਈਆ 
ਹਨ।ਇਸਤ ਇਰਾ ਾ ਹਯ ਯਜ ਯ ਦਾ ਏੂੰ ਭ  ੀ ਫਵਚਆਂ ਨੂੂੰ   ਬਜੀਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ ।  ਹਯਏ ਵ ਵਦਆਯਥੀ ਫਯਡ ਦੀ 
ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਣੀ ਜਭਾਤ ਦੀਆਂ ਵਏਤਾਫ਼ਾਂ ਡਾਊਨਰਡ ਏਯਏ ਆਣ ਭਫਾਇਰ ਜ਼ਾਂ ਏੂੰ ਵਊਟਯ ਵ ੱਚ ਸ  ਏਯਏ ਯੱਐ 
ਸਏਦਾ ਹ ਅਤ ਰੜ ਅਨੁਸਾਯ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਏਯਦ ਹ ੜਹਾਈ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ ।   
ਇਸ ਰਏਾਯ ਵਸੱਵਐਆ ਵ ਬਾ ਆਣ ਵ ਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਨਰਾਈਨ ਵਸੱਵਐਆ ਭੁਹੱਈਆ ਏਯਾਉਣ ਵ ੱਚ ਏਈ ਏਸਯ 
ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਵਯਹਾ ਅਤ ਆਉਣ  ਾਰ ਸਭੇਂ ਵ ੱਚ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹਯ ਵਫਹਤਯ ਅਤ ਰਬਾ ਸ਼ਾਰੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਉਯਾਰ ਜਾਯੀ 
ਹਨ।  
ਇਸ ਭਏ ਤ ਭੀਵਟੂੰ ਵ ੱਚ ਉ ਵਜਰਹਾ ਵਸੱਵਐਆ ਅਪਸਯ ਯੂਨਯ ਸੁਵਯੂੰ ਦਯ ਾਰ ਵਸੂੰ , ਹਯਬੁਵੂੰ ਦਯ ਏਯ ,ਯੂੰਜਨਾ 
ਏਵਟਆਰ ,ਚਯਨਜੀਤ ਵਸੂੰ  ਸਢੀ ,ਡੀ ਭ ਸਯਫਜੀਤ ਵਸੂੰ ,ਜਸ ੀਯ ਵਸੂੰ, ੁਵਯੂੰ ਦਯ ਵਸੂੰ ਏਰਸੀ , ੜਹੋਂ ੂੰ ਜਾਫ 
ੜਹਾ ੂੰਜਾਫ ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਯਵਫੂੰਦਯ ਯਫੀ , ਵਜ਼ਰਹਾ  ਸਸਰ ਭੀਡੀਆ ਏ. ਫਰਵ ੂੰਦਯ ਵਸੂੰ   ਰਦੀੁਯ ਅਤ ਵਜਰਾ 
ਵਰੂੰ ਟ ਭੀਡੀਆ  ਏ. ਜਯਨੈਰ ਵਸੂੰ ਵਨਏੂ ਾਰ    ਸਭਤ ਸਭੂਹ ਫੀੀਈ , ਸਭੂਹ ਸੈਂਟਯ ਹਡ ਅਤ ਸਭੂਹ ਸਏੂਰ ਭੁੱ ਐੀ  

ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ। 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਤਯ  ਧੀਏ ਵਜ਼ਰਾ ਰਏ ਸੂੰ ਯਏ ਅਸਯ,ਸਰੀ ਅਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ 

 

ਵਜ਼ਰਹ ਵ ੱਚ ਅਧੂਯੀਆਂ ਈਆਂ ਸੜਏ਼ਾਂ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਜਰਦ ਹ ਾ ਭੁਏੂੰ ਭਰ -ਵਡਟੀ ਏਵਭਸ਼ਨਯ  

ਸ਼ਰੀ ਆਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ ਵ ਐ ੀ .ਡਫਵਰਊ.ਡੀ ਦ ਅਵਧਏਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਫਠਏ  
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ਵਡਟੀ ਏਵਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀਭਤੀ ਸਨਾਰੀ ਵਵਯ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਵਜ਼ਰਹ ਵ ੱਚ ਅਧੂਯੀਆਂ ਈਆਂ   ਏੁਝ ਸੜਏ਼ਾਂ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ੂਯਾ 
ਏਯਨ ਸਫੂੰਧੀ ਭਨਜੂਯੀ ਵਭਰ ਈ ਹ। ਫਹੁਤ ਜਰਦ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਸੜਏ਼ਾਂ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਵਦੱਤਾ ਜਾ । ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਰੀ 

ਆਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ ਵ ਐ ੀ .ਡਫਵਰਊ.ਡੀ .ਦ ਅਵਧਏਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਯਵ ਊ ਭੀਵਟੂੰ ਏਯਨ ਉਯੂੰਤ ੱਤਯਏਾਯਾ ਨਾਰ 
ੱਰਫਾਤ ਏਯ ਯਹ ਸਨ। ਇਸ ਭਏ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨਾਰ ਸ .ਡੀ.ਭ .ਸ਼ਰੀ ਆਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ ਭਡਭ ਏੂੰ ਨੂ ਯ ਵ ਸ਼ਸ਼ ਤਯ 

ਤ ਭਜੂਦ ਸਨ । 

ਵਡਟੀ ਏਵਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਵਜ਼ਰਹ ਵ ੱਚ   ਰੀਵਭਏਸ ਨਾਰ ਸਫੂੰਧਤ ਵਡੂੰ  ਏਈ ਏੂੰਭ਼ਾਂ ੂਯਾ ਏਯਨ 

ਦੀ ਭਨਜੂਯੀ ਵਭਰ ਈ ਹ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਏੂੰ ਭ਼ਾਂ ਵ ੱਚੋਂ 04 ਏੂੰਭ਼ਾਂ ਦੀ ਯਵਭਸ਼ਨ ਵਭਰ ਚੁੱ ਏੀ ਹ  ਅਤ 05 ਹਯ 

ਏੂੰ ਭ ਜ਼ ਰੀਵਭਏਸ ਆਵਦ ਨਾਰ ਸਫੂੰਧਤ ਹਨ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਯਵਭਸ਼ਨ  ੀ ਵ ਚਾਯ ਅਧੀਨ ਹ ਜ਼ ਏੱਰ ਤੱਏ ਪਾਇਨਰ ਹ 
ਜਾ ੀ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ੜਹਸ਼ੂੰ ਏਯ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀ ਆਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ ਯਡ ਅਤ ਸ਼ਰੀ ਆਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦ ੀ 

ਸੜਏ ਦਾ ਏੂੰ ਭ  ੀ ਜਰਦ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਵਡਟੀ ਏਵਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਏਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਭੱਦਨਜਯ ਵਜ਼ਰਹ ਵ ੱਚ ਸਯ  

ਅਧੀਨ  ੱਐ  ੱਐ ਥਾ ਼ਾਂ ਉੱਤ ਸਰ ਰ ਜਾ ਯਹ ਹਨ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਵਜ਼ਰਹ ਵ ੱਚ 02 ਏਸ ਵਯਏ ਯ ਹ ਚੁੱ ਏ 

ਹਨ ਅਤ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਏ 03 ਭਈ ਤੱਏ ਵਜ਼ਰਹ ਅੂੰ ਦਯ ਏਈ ਏਯਨਾ ਾਜ਼ਵਟ  ਏਸ ਸਾਹਭਣ ਨਹੀਂ ਆ ਾ ਤ਼ਾਂ ਵਜ਼ਰਹਾ 
ਅਯਜ਼ ਜ਼ਨ ਤੋਂ ਰੀਨ ਜ਼ਨ ਵ ੱਚ ਤਫਦੀਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਾ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਵਏਹਾ ਵਏ ੂੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ  ੱਰੋਂ 03 ਭਫਯੀ ਏਭਟੀ 

ਫਣਾਈ ਈ ਹ ਜ਼ ਵਏ ਰਏਡਾਊਨ ਵ ੱਚ ਵਯਰਏਸ਼ਸ਼ਨ ਸਫੂੰਧੀ ਵਯਯਟ ਵਤਆਯ ਏਯੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ 30 ਅਰਰ 

ਨੂੂੰ  ਭੂੰ ਤਯੀ ਭੂੰ ਡਰ ਦੀ ਹਣ  ਾਰੀ ਫਠਏ ਦਯਾਨ  ੀ ਵ ਚਾਵਯਆ ਜਾ ਾ ਵਏ ਵਯਰਏਸ਼ਸ਼ਨ ਵਏਸ ਢੂੰ ਨਾਰ ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾ 
ਸਏਦੀ ਹ। 

ਉਨਹ ਼ਾਂ ਏਣਏ ਦੀ ਐਯੀਦ ਸਫੂੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਦੂੰ ਦ ਹ ਦੱਵਸਆ ਵਏ   ਵਏ ਵਜ਼ਰਹ ਵ ੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਯ ਵਭਟਵਯਏ ਟਨ 
ਏਣਏ ਦੀ  ਐਯੀਦ ਏੀਤੀ ਈ ਵਜਸ ਵ ਚੋਂ 27 ਵਭਟਵਯਏ ਟਨ ਦੀ ਵਰਪਵਟੂੰ ਹ ਚੁੱ ਏੀ ਹ। ਵਰਪਵਟੂੰ ਦੀ ਏਭੀ ਆਉਣ 

ਸਫੂੰਧੀ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਰਫਯ ਦੀ ਏਭੀ ਏਾਯਨ ਏਣਏ ਦੀ ਵਰਪਵਟੂੰ ਦੀ ਤੀ 60 ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਏ ਹ ਯਹੀ ਹ। ਉਨਹ ਼ਾਂ 



ਵਏਸਾਨ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੀਰ ਏਯਦ ਹ ਵਏਹਾ ਵਏ ਭੂੰਡੀ ਵ ੱਚ ਸੁਏੀ ਏਣਏ ਰ ਏ ਆਉਣ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੇ ਵਏਹਾ ਵਏ ਆੜਹਤੀਆ  ੱਰੋਂ 

ਜ਼ ਵਏਸਾਨ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਾਸ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਜ਼ਾਂਦ ਹਨ। ਇਸ ਾਸ ਤ ਭੂੰ ਡੀ ਵਜਸ ਵ ੱਚ ਏਣਏ ਰ ਏ ਆਉਣ ਹ ਦਾ ਨ਼ਾਂ , ਸਭ਼ਾਂ ਤ 

ਤਾਯੀਏ ਦਯਜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ। ਵਜਸ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਵਏਸਾਨ ਆਣੀ ਪਸਰ ਭੂੰਡੀਆ ਵ ੱਚ ਰ ਏ ਆਉਂਦ ਹਨ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੇ ਵਏਹਾ 
ਭੂੰ ਡੀਆਂ ਦ ਵ ੱਚ ਰਏਰ ਰਫਯ ਰਾਈ ਜਾ  ਜਏਯ ਫਾਹਯਰੀ ਰਫਯ ਭੂੰਡੀਆਂ ਵ ੱਚ ਆ ੀ ਤ਼ਾਂ ਏਯਵਪਊ ਦ ਵਨਮਭ਼ਾਂ 

ਦਾ ਉਰੂੰ ਣ ਹ ਾ । ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਵਏਹਾ ਵਏ ਭੂੰਡੀਆਂ ਵ ੱਚ ਏਾਵਭਆਂ ਦ ਰਈ ਭਾਸਏ , ਸਾਪ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ ਅਤ ਸਸ਼ਰ 
ਵਡਸਟੈਂਸ ਏਯਨ ਨੂੂੰ  ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ  ਅਤ ਭੂੰ ਡੀਆਂ ਵ ੱਚ ਸ਼ਸ਼ਰ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੂੰ  ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਤਯ  ਧੀਏ ਵਜ਼ਰਹਾ ਰਏ ਸੂੰਯਏ ਅਪਸਯ ਸਰੀ ਅਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ। 
ਵਏਸਾਨਾ ਅਤ ਏੂੰਫਾਈਨ ਅਯਟਯਾ ਨੂੂੰ  ਏਯਨਾ  ਾਈਯਸ ਸੂੰਫਧੀ ਏੀਤਾ ਜਾਯੂਏ 

 
ਏੀਯਤੁਯ ਸਾਵਹਫ, 27 ਅਰਰ() 
ਵਸਹਤ ਤ ਵਯ ਾਯ ਬਰਾਈ ਭੂੰਤਯੀ ੂੰਜਾਫ ਸ.ਫਰਫੀਯ ਵਸੂੰ ਵਸਧੂ ਦ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਯਦਸ਼਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਤ 
ਡਾ.ਚ.ਨ.ਸ਼ਯਭ਼ਾਂ ਵਸ ਰ ਸਯਜਨ ਯੂਨਯ ਦੀ ਅ ਾਈ ਅਤ ਡਾ.ਯਾਭ ਰਏਾਸ਼ ਸਯਆ ਸ.ਭ..ੀ.ਚ.ਸੀ 
ਏੀਯਤੁਯ ਸਾਵਹਫ ਦੀ ਅ ਾਈ ਵ ੱਚ ਵਸਹਤ ਵ ਬਾ ਏੀਯਤੁਯ ਸਾਵਹਫ  ੱਰੋਂ  ਏੀਯਤੁਯ ਸਾਵਹਫ ਅਧੀਨ ੈਂਦ 
ਫਰਾ ਯਾਭੜ, ਬਫਯ ਸਾਵਹਫ ਅਤ ਹਯ ਵੂੰ ਡਾ ਵ ੱਚ ਏੂੰਫਾਈਨ ਅਯਟਯਾ ,ਵਏਸਾਨਾ ਅਤ ਭਜ਼ਦੂਯ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਯਨਾ 
 ਾਇਯਸ ਸਫੂੰਧੀ ਜਾਯੂਏ ਏੀਤਾ ਵਆ। 
ਇਸ ਭਏ ਤ ਸ.ਆਈ ਸੁਐਫੀਯ ਵਸੂੰ  ਨੇ ਸੂੰਫਧਨ ਏਯਵਦਆਂ ਵਏਹਾ ਵਏ ਏਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਆਣ 
ਹੱਥ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਫਣ ਨਾਰ ਚੂੰੀ ਤਯਹ਼ਾਂ ਸਾਪ ਏਯ ਅਤ ਐਤਾ ਅਤ ਦਾਣਾ ਭੂੰਡੀ ਵ ੱਚ ਏੂੰਭ ਏਯਨ  ਰ ਵਏਸਾਨ ਭਜਦੂਯ ਤ 
ਆੜਤੀ ਆਸ ਵ ੱਚ ਇੱਏ ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਏ ਯੱਐਣ ਤ ਭੂੂੰ ਹ ਤ ਭਾਸਏ ਜਾ ਏੱੜਾ ਫੂੰਨਹ  ਏ ਯੱਐਣ।ਆਣ 
ਭੂੂੰ ਹ,ਅੱਐ ਤ ਨੱਏ ਤ ਹੱਥ ਨਾ ਰਾ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਵਏਹਾ ਵਏ ਫਾਹਯ ਤੋਂ ਯ ਜਾਣ ਸਭੇਂ ਆਣ ਏੱਵੜਆ ਂ ਨੂੂੰ  ਸਯਪ  ਾਰ 
ਾਣੀ ਵ ੱਚ ਯੱਐ ਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਤ਼ਾਂ ਜ ਅਸੀਂ ਆ ਅਤ ਆਣ ਵਯ ਾਯ ਨੂੂੰ  ਸੁੱ ਯਵਐਅਤ ਯੱਐ ਸਏੀ। 
ਉਨਹ ਼ਾਂ ਵਏਹਾ ਵਏ ਵ ਅਏਤੀ ਆਣੀ ਐੁਯਾਏ ਵ ੱਚ ਰਟੀਨ ਮੁਏਤ ਬਜਨ, ਵ ਟਾਵਭਨ, ਐਵਣਜ ਦਾਯਥ ਅਤ ਭਸਭੀ ਪਰ 
ਆਵਦ ਸਾਵਭਰ ਏਯ ਤ਼ਾਂ ਜ ਸਯੀਯ ਵ ੱਚ ਯ਼ਾਂ ਨਾਰ ਰੜਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ  ਧ ਅਤ ਸਯੀਯ ਤੂੰਦਯੁਸਤ ਯਹ। 
ਇਸ ਭਏ ਤ ਹਰਥ  ਯਏਯ ਜਸਦੀ ਵਸੂੰ,ਹਵਯੂੰਦਯ ਵਸੂੰ ਅਤ ਯਵਭੂੰਦਯ ਵਸੂੰ ਹਾਜਯ ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਤਯ  ਧੀਏ ਵਜ਼ਰਹਾ ਰਏ ਸੂੰ ਯਏ ਅਪਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੂੰ ਦੁਯ ਸਾਵਹਫ। 
ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਰੋਂ ਰਏ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਨਵਸਏ ਤਣਾਉ ਤੋਂ ਭੁਏਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏਭਟੀ ਦਾ ਠਨ। 

 

ਨੂੰ ਰ, 27 ਅਰਰ () 
ੂੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ  ਰੋਂ ਏਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਨੂੂੰ  ਭੱਦ ਨਜਯ ਯੱਐਵਦਆਂ ਸਭੁਚ ੂੰ ਜਾਫ ਵ ੱਚ ਏਯਵਪੂੳ ਰਾੂ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ। 
ਇਨਾ ਹਰਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਐ ਯੱਐਵਦਆਂ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਭਾਨਵਸਏ ਤਣਾਉ ਅਤ ਅੂੰ ਧ ਵ ਸ਼ ਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੱਐਣ ਰਈ ਉੱ 
ਭੂੰਡਰ ਭਵਜਸਟਯਟ ਨੂੰ ਰ  ਰੋਂ  ੱਐ  ੱਐ ਫੁਧੀਜੀ ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਏ ਏਭਟੀ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ। ਇਸ ਸਫੂੰਧੀ 
ਨੂੰ ਰ ਦ ਤਵਹਸੀਰ ਦਪਤਯ ਵ ਐ ਇੱਏ ਏੂੰਟਯਰ ਯੂਭ ਸਥਾਵਤ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ। ਵਜਸ ਦਾ ਪਨ ਨੂੰ ਫਯ 01887-

221029 ਹ।ਇਸ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ  ਆਭ ਰਏ ਪਨ ਤ ਆਣੀਆਂ ਭੁਸ਼ਏਰਾ ਦਸ ਸਏਦ ਹਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਏਰਾ ਨੂੂੰ  
ਹੱਰ ਏਯਨ ਰਈ ਸਫੂੰਧਤ ਭੈਂਫਯ਼ਾਂ ਨਾਰ ਰਫਾਤ ਏਯਏ ਰਏ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੱਵਸਆ ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਾ। ਇਸ ਭਏ 
ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਦੂੰ ਵਦਆ ੈੱਸ ਡੀ ੈੱਭ ਹਯਰੀਤ ਵਸੂੰ ਅਟ ਾਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਏ ਇਸ ਏਭਟੀ ਵ ੱਚ ਭੁੱ ਐ ਯੂ ਚ 
 ਾਤਾ ਯਨ  ਾਇਯਸ ਸਫੂੰਧੀ ਭਾਵਹਯ ਰ.ੁਰਜੀਤ ਵਸੂੰ ਚੱਠਾ ,ਵਸਹਤ ਸਫੂੰਧੀ ਏੜ਼ਾਂ ਰਈ ਡਾਏਟਯ ਅਸ਼ਏ 
ਸ਼ਯਭਾ,ਯਤ਼ਾਂ,ਫੱਵਚਆਂ,ਸਭਾਵਜਏ ਰੜਾ ਅਤ ਭੁਸ਼ਏਰਾ ਸਫੂੰਧੀ ਏਰਾਸ਼ ਠਾਏੁਯ ,ਭਾਨਵਸ਼ਏ ਸ਼ਾਤੀ ਅਤ ਤਣਾਉ ਤੋਂ 
ਭੁਏਤੀ ਸਫੂੰਧੀ ਭਾਹਯ ਯਣੂ ਏੌਂਸਰ ,ਮ ਅਚਾਯੀਆਂ ਤਯਸਭ ਰਾਰ ,ਅਤ ਅੂੰ ਧ ਵ ਸ਼ ਾਸ਼ਾ ਰਤੀ ਜਾਯੂਏ ਏਯਨ ਰਈ 
ੁਯਨਾਭ ਵਸੂੰ ਬੱਰੜੀ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਵਭਰ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ। 
 


