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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਏ ੰਯਏ ਅਫ਼ਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਿਵਾੀਆਂ ਰਈ ਜ਼ਤੰਨ ਫੱਾਂ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤੋਂ ਯਵਾਨਾ  

ਅਰੀੜ, ਭਥੁਯਾ ਤ ਸਾਯਨੁਯ ਰਈ ਬਜੀਆਂ ਈਆਂ ਫੱਾਂ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 18 ਭਈ (           )-ਜ਼ਜੱਥ ਇਏ ਾ ਏਈ ਯਾਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਏਜ਼ਵਡ ੰਏਟ ਦ ਚੱਰਦ 
ਆਣ ਯਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਵੀਡੀ ਾਸਭਣ ਆ ਯਸੀਆਂ ਸਨ , ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਯ ਿਵਾੀ ਨੰ ਯ 
ਜਾਂ ਾਈਏਰਾਂ ਉਤ ੈਂਏੜ ਜ਼ਏਰਭੀਟਯ ਦਾ ੈਂਡਾ ਤਅ ਏਯਦ ਨਿਯ ਆ ਯਸ ਸਨ। ਏਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇ ਭਏ 
ਬੁੱ ਐ-ਜ਼ਆ ਨੇ ਰ  ਰਈਆਂ ਸਨ , ਉਥ ੰਜਾਫ ਯਏਾਯ ਵੱਰੋਂ ਿਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਯਾਂ ਤੱਏ ਬਜਣ ਰਈ 
ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਫੱਾਂ ਅਤ ਯਰ ੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ , ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਚ ਿਵਾੀ ਆਨ-ਰਾਇਨ ਯਜ਼ਜਟਯਸ਼ਨ 
ਏਯਵਾ ਏ ਫੜ ੁਯੱਜ਼ਐਅਤ ਮਾਤਯਾ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤੋਂ ਇ ਤਯਾਂ ਸੀ 3 ਫੱਾਂ ਉਤਯ ਿਦਸ਼ ਦ  ਵੱਐ-
ਵੱਐ ਸ਼ਜ਼ਸਯਾਂ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ, ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਵਚ ਭੁਥਯਾ ਰਈ ਇਏ, ਅਰੀੜ ਰਈ 1 ਅਤ ਾਸਯਨੁਯ ਰਈ 
1 ਫੱ ਨੰੂ ਤਯੀਆ ਸ। ਇੰਨਾਂ ਫੱਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤ ਤਯਨਤਾਯਨ ਤੋਂ ਆ ਿਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਯਾਂ ਰਈ 
ਯਵਾਨਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ। 

    ਫੱ ਅੱਡ ਜ਼ਵਐ ਸਾਇਏ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਿੀਭਤੀ ਅਰਏਾ ਏਾਰੀਆ ਨੇ ਾਯ ਿਫੰਧ ਆਣੀ ਟੀਭ ਨਾਰ ੂਯ ਏੀਤ ਅਤ 
ਭਿਦੂਯਾਂ ਦਾ ਭਡੀਏਰ ਜ਼ਨਯੀਐਣ ਏਯਵਾ ਏ , ਜ਼ਨਿੱਜੀ ੰਯਏ ਦੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਸਈ ਸਦਾਇਤ ਨੰੂ ਅਭਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਆਉਂਦ ਸੀ 
ਾਯ ਿਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਂ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ 3 ਫੱਾਂ ਜ਼ਵਚ 96 ਿਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ੀਟਾਂ ਵੀ 
ਆੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯੱਐਣ ਰਈ ਸੀ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਈਆਂ। ਿੀਭਤੀ ਏਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ੰਜਾਫ ਯਏਾਯ ਵੱਰੋਂ ਇੰਨਾਂ 
ਰਈ ਐਾਣ ਤ ਾਣੀ ਦਾ ਿਫੰਧ ਵੀ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਸ , ਤਾਂ ਜ਼ਏ ਪਯ ਦਯਾਨ ਏਈ ਯਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵ। ਇ ਭਏ ਿਵਾੀ 
ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੇ ਇ ਨੇਏ ਏਾਯਜ ਰਈ ੰਜਾਫ ਯਏਾਯ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਏਯਦ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਯਏਾਯ ਦੀਆਂ ਏਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਏਾ 
ਸੀ ਾਨੰੂ ਅਾਨੀ ਨਾਰ ਯ ਜਾਣਾ ਨੀਫ ਸਇਆ ਸ।  ਇ ਭਏ ੰਜਾਫ ਯਡਵਿ ਦ ਟਯਜ਼ਪਏ ਭਨੇਿਯ ਸਯਜ਼ਵੰਦਯ 
ਜ਼ੰ, ਤਜ਼ਸੀਰਦਾਯ ਭਨਜੀਤ ਜ਼ੰ , : ੁਐਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰ ੱੁਐ , : ਜਫਨਜੀਤ ਜ਼ੰ , : ਤਯਨਜੀਤ ਜ਼ੰ ਸਾਿਯ 
ਨ। 

ਏਸ਼ਨ 

ਫੱ ਟੈਂਡ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤੋਂ ਉਤਯ ਿਦਸ਼ ਰਈ ਿਵਾੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਾਂ ਜਾਯੀ ਏਯਵਾਉਣ ਭਏ ਸਾਇਏ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਿੀਭਤੀ ਅਰਏਾ ਏਾਰੀਆ ਤ ਸਯ ਅਜ਼ਧਏਾਯੀ। 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਏ ੰਯਏ ਅਫ਼ਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਜਨਤਏ ਥਾਨਾਂ ਉਤ ਭਾਏ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਵ-ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 

ਭਾਏ ਨਾ ਾਉਣ ਵਾਜ਼ਰਆਂ ਦ ਏੱਟ ਜਾਣ ਚਰਾਨ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 18 ਭਈ (         )-ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾ ਵੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਏਜ਼ਵਡ 19 ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਜਨਤਏ 
ਥਾਵਾਂ ਉਤ ਭਾਏ ਾਉਣਾ ਰਾਿਭੀ ਏਯਾਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਆ ਸ , ਤਾਂ ਜ਼ਏ ਵਾਇਯ ਦਾ ਪਰਾਅ ਨਾ ਸਵ। ਜ ਜ਼ਵਅਏਤੀ 
ਜਨਤਏ ਥਾਨ ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਵਚ ੜਏਾਂ , ਰੀਆਂ, ਸਤਾਰ, ਦਪਤਯ, ਫਾਿਾਯ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਸਨ , ਭਾਏ ਨਸੀਂ 
ਾਵਾ, ਉਦਾ ਚਰਾਨ ਏੱਜ਼ਟਆ ਜਾਵਾ। ਉਏਤ ਫਦਾਂ ਦਾ ਿਟਾਵਾ ਏਯਦ ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ 
ਜ਼ੰ ਜ਼ਢੱਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਭਾਏ ਨਾ ਾਉਣ ਉਤ 200 
ਯੁ ਦਾ ਚਰਾਨ ਏੱਜ਼ਟਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਅਤ ਇਸ ਚਰਾਨ ਫੀ. ਡੀ. ੀ.  , ਨਾਇਫ ਤਜ਼ਸੀਰਦਾਯ, . . ਆਈ 
ਜਾਂ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਈ ਵੀ ਅਜ਼ਧਏਾਯੀ ਅਤ ਏਾਯਯਸ਼ਨ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਨਮੁੱ ਏਤ ਏੀਤ ਅਜ਼ਧਏਾਯੀ ਏਯ ਏਦ ਸਨ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਨਤਏ ਥਾਵਾਂ ਉਤ ਥੁੱ ਏਣ ਉਤ 100 ਯੁ ਤ ਯ ਜ਼ਵਚ ਇਏਾਂਤਵਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ 
ਜ਼ਵਅਏਤੀ ਜਏਯ ਇਏਾਂਤਵਾ ਦੀ ਅਵੱਜ਼ਆ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਂ 500 ਯੁ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।   

 

ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ੱਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਜ਼ਏ ਇ ਐਤਯਨਾਏ ਭਸਾਭਾਯੀ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਏਈ ਵੀ ਨਾਜ਼ਯਏ 
ਯ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਜ਼ਨਏਰਣ ਰੱਜ਼ਆ ਭਾਏ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਿਯੂਯ ਏਯ ਅਤ ਇਨਾਂ ਸੁਏਭਾਂ ਨੰੂ ਰਾੂ ਏਯਨ ਜ਼ਵੱਚ ਏਈ 
ਭਝਤਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ੱਡੀ ਜਾਂ ਭਟਯ ਾਈਏਰ ਉਤ ਪਯ ਏਯਦਾ ਜ਼ਵਅਏਤੀ , ਦਪਤਯਾਂ 
ਤ ਪਏਟਯੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਏੰਭ ਏਯਦ ਾਯ ਏਾਭ ਵੀ ਸਯ ਸਾਰਤ ਭਾਏ ਰਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਭਾਏ ਧਾਯਨ 
ਏੱੜ ਦਾ ਯ ਦਾ ਫਜ਼ਣਆ ਵੀ ਸ ਏਦਾ ਸ , ਜ ਜ਼ਏ ਧਣ ਮ ਸਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭਾਏ ਨਾ ਸਣ ਦੀ ੂਯਤ ਜ਼ਵਚ 
ਯੁਭਾਰ, ਦੁੱਟਾ, ਟਰ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਵੀ ਭੰੂਸ ਢੱਏਣ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। 

             ਉਨਾਂ ੁਜ਼ਰ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ਜ਼ਏ ਜ਼ਜਸੜ ਜ਼ਵਅਏਤੀ ਜਨਤਏ ਥਾਨਾਂ ਉਤ ਜ਼ਫਨਾਂ ਭਾਏ (ਚਾਸ ਯ 
ਫਣਾਇਆ ਸਵ ਜਾਂ ਸਯ ਸਵ) ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਦਜ਼ਐਆ ਜਾਵ , ਉ ਦਾ ਭਸਾਭਾਯੀ ਏਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾਯਾਵਾਂ ਅਨੁਾਯ ਚਰਾਨ 
ਏੱਜ਼ਟਆ ਜਾਵ ਅਤ ਫਣਦੀ ਏਾਨੰੂਨੀ ਏਾਯਵਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜਨਤਏ ਥਾਨਾਂ 'ਤ ਭਾਏ ਜ਼ਸਨਣ ਦ ਸੁਏਭਾਂ ਦੀ 
100 ਪੀਦੀ ਾਰਣਾ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਏਸਾ ਸ।   
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ਦਫ਼ਤਯ ਰਏ ੰਯਏ ਅਫ਼ਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਜ਼ਵਚ ਏਯਜ਼ਪਊ ਸਟਾਇਆ, ਰਾਏ-ਡਾਊਨ ਰਾਇਆ 

ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ੰਥਾਵਾਂ, ਸਟਰ, ਜ਼ਜੰਭ, ਾ ਯਜ਼ਸਣ ਫੰਦ 

ਸ਼ਾਭ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੱਏ ਏਯਜ਼ਪਊ ਯਸਾ ਰਾੂ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 18 ਭਈ (      )-ਜ਼ਜਰਾ ਭਜ਼ਜਟਯਟ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਜ਼ਢੱਰੋਂ ਨੇ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਦ ਿਜ਼ਸ ਜ਼ਵਬਾ 
ਅਤ ੰਜਾਫ ਦ ਿਜ਼ਸ ਅਤ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਬਾ ਤੋਂ ਿਾਤ ਸਈਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਉਤ ਅਭਰ ਏਯਦ ਸ ਆਣ ਅਜ਼ਧਏਾਯਾਂ ਦੀ 
ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਵਚ 23 ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਰੱਾ ਸਇਆ ਯਾਤ-ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਏਯਜ਼ਪਊ ਸਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਨ ਏਯਦ ਸ 
ਅਰ ਸੁਏਭਾਂ ਤੱਏ ਰਾਏ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਰਾਨ ਏੀਤਾ ਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਤ ਦਾ ਏਯਜ਼ਪਊ ਬਾਵ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਵਯ 7 ਵਜ 
ਤੱਏ ਦਾ ਏਯਜ਼ਪਊ ਰਾੂ ਯਸਾ ਅਤ ਏਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਏਤੀ ਜ਼ਫਨਾਂ ਿਯੂਯੀ ਏੰਭ ਤੋਂ ਯੋਂ ਫਾਸਯ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਾ। ਸੁਣ 
ਜ਼ਦਨ ਦ ਭੇਂ ਰਏ ਆਣ ਏੰਭ-ਏਾਯ , ਦਪਤਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਏ ਏਯਜ਼ਪਊ ਾ ਦ ਆ-ਜਾ ਏਦ ਸਨ। 65 ਾਰ ਤੋਂ 
ਉਯ ਦ ਵਡਯੀ ਉਭਯ ਦ ਰਏ , ਯਬਵਤੀ ਭਜ਼ਸਰਾਵਾਂ , 10 ਾਰ ਤੋਂ ੱਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਏ ਅਤੀ 
ਿਯੂਯੀ ਏੰਭ ਦ ਯੋਂ ਫਾਸਯ ਆਉਣ ਦ ਯਏ ਯਸੀ। ਜ਼ਏ ਭੰਦਬਾੀ ਟਨਾ ਬਾਵ ਭਤ ਦੀ ੂਯਤ ਜ਼ਵਚ ਅੰਜ਼ਤਭ 
ੰਏਾਯ ਰਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਅਤ ਜ਼ਵਆਸ ਭਾਭ ਰਈ ਰਾੜ-ਰਾੜੀ ਭਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਵਅਏਤੀਆਂ ਦ ਇਏੱਠੇ 
ਸਣ ਦੀ ਭਨਾਸੀ ਯਸੀ। 

        ਰਾਏ-ਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਭਾਨ ਢਸਣ ਵਾਰ  ਵਸੀਏਰਾਂ , ਡਾਏਟਯੀ ਸ਼ ਨਾਰ ਜੁੜ ਰਏਾਂ ਜ਼ਜੰਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡਾਏਟਯ , 

ਟਾਪ ਨਯ , ਯਾ ਭਡੀਏਰ ਟਾਪ , ਫੂਰੈਂ, ੁਜ਼ਰ, ਜ਼ਡਊਟੀ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦ ਟਾਪ , ਅੱ ਫੁਝਾਊ 
ੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਫਜਰੀ, ਪਾਈ ਤ ਾਣੀ ਆਜ਼ਦ ਿਯੂਯੀ ਸੂਰਤਾਂ ਰਈ ਜਾਂਦ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਦਨ-ਯਾਤ ਦੀ ਏਈ ਭਨਾਸੀ ਨਸੀਂ 
ਸਵੀ। ਚਾਯ ਸੀਆ ਵਾਸਨ , ਭਟਯ ਾਈਏਰ , ਏੂਟਯ, ਾਈਏਰ, ਟਏੀ, ਜ਼ਯਏਸ਼ਾ, ਏਫ, ਆਟ ਜ਼ਯਏਸ਼ਾ ਏਵਰ 
ਵਯ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਜ ਤੱਏ ਸੀ ਚੱਰ ਏਣ। ਚਾਯ ਸੀਆ ਵਾਸਨ ਤ ਥਿੀਵੀਰਯ ਜ਼ਵਚ ਡਯਾਈਵਯ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 2 
ਜ਼ਵਅਏਤੀ ਸਯ ਅਤ ਭਟਯ ਾਈਏਰ ਤ ਏੂਟਯ ਆਜ਼ਦ ਉਤ ਏਵਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸੀ ਪਯ ਏਯ ਏਾ। ਏਾਯ 
ੂਜ਼ਰੰ, ਟਏੀ ਜਾਂ ਏਫ ਨੰੂ ਾਂਝ ਤਯ ਉਤ ਵਯਤਣ ਦੀ ਐਤ ਭਨਾਸੀ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਯਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਵਬਾ 
ਵੱਰੋਂ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਜਾਯੀ ਰਾਸ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਿਯੂਯੀ ਸਵੀ। 

        ਸ਼ਜ਼ਸਯੀ ਦ ਜ਼ਦਸਾਤੀ ਐਤਯ ਜ਼ਵਚ ਾਯੀਆਂ ਦੁਏਾਨਾਂ ਭਤ ਵੱਡ ਫਾਿਾਯਾਂ ਦ ਐਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਆ ਵਯ 7 ਵਜ 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6 ਵਜ ਤੱਏ ਜ਼ਦੱਤੀ ਈ ਸ , ਯ ਸ਼ਾਜ਼ੰ ਭਾਰ ਨਸੀਂ ਐੱੁਰ ਏਣ , ਫਸ਼ਯਤ ਜ਼ਏ ਉਥ ਬੀੜ ਇਏੱਠੀ ਨਾ ਸਵ 
ਤ ਨਾ ਸੀ ਆੀ ਦੂਯੀ ਫੰਧੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਸਦਾਇਤ ਦੀ ਅਵੱਜ਼ਆ ਸਵ। ਫੰਧਤ  ਡੀ ਭ ਅਤ ਡੀ ੀ ੀ ਆਣ 
ਇਰਾਏ ਦ ਸਰਾਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਇ ਜ਼ਵਚ ਫਦਰਾਅ ਵੀ ਏਯ ਏਣ। ਯਟਯੈਂਟ ਅਤ ਸਯ ਐਾਣ-ੀਣ ਵਾਰੀਆਂ 
ਦੁਏਾਨਾਂ ਏਵਰ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਰਈ ਐੱੁਰ ਏਣੀਆਂ , ਜ਼ਏ ਨੰੂ ਵੀ ਉਥ ਐਾਣਾ ਯਣ ਦੀ ਆਜ਼ਆ ਨਸੀਂ ਸ। ਰੂਨ 



ਤ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਏਾਨਾਂ ਏਵਰ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦ ਸ ਐੱੁਰ ਏਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਜ਼ਫਜਰੀ, ਰੰਫਯ, ਵਯਏਸ਼ਾ, ਯਜ਼ਵ ਟਸ਼ਨ , ਆਈ ਟੀ ਫੰਧੀ ਵਾਵਾਂ ਦਣ ਵਾਰੀਆਂ ਦੁਏਾਨਾਂ ਵੀ ਐਰਣ ਦੀ 
ਆਜ਼ਆ ਦ ਜ਼ਦੱਤੀ ਈ ਸ। ਸਯਏ ਤਯਾਂ ਦੀ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਰਈ ਈ-ਏਭਯ ਵਾ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏੀ।  

  ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ੰਡਾਂ ਤ ਸ਼ਜ਼ਸਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਯਏ ਤਯਾਂ ਦ ਉਦਮ , ਉਾਯੀ ਦਾ ਏੰਭ , ਐਤੀਫਾੜੀ ਤ ਸਾਇਏ ਧੰਦ , 
ਐਡ ਟਡੀਅਭ ਆਜ਼ਦ ਨੰੂ ਵੀ ਐਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਆ ਦ ਜ਼ਦੱਤੀ ਈ ਸ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਾਯ ਯਏਾਯੀ ਤ ਜ਼ਨਿੱਜੀ 
ਦਪਤਯ 50 ਪੀਦੀ ਟਾਪ ਨਾਰ (ਭਯਜੈਂੀ , ਜਯੂਯੀ ਤ ਏਜ਼ਵਡ 19 ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਜ਼ਡਊਟੀ ਨੰੂ ਛੱਡਏ) ਐਰ  ਜਾ 
ਏਦ ਸਨ , ਯ ਉਥ ਬੀੜ ਇਏੱਠੀ ਏਯਨ ਦੀ ਭਨਾਸੀ ਯਸੀ। ਫੈਂਏ ਵੀ ਵਯ 9 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜ਼ਸਯ ਇਏ ਵਜ ਤੱਏ 
ਰਏਾਂ ਰਈ ਐੱੁਰ  ਯਜ਼ਸਣ। ਬੀੜ ਵਾਰ  ਦਪਤਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੀੜ ਏੰਟਯਰ ਰਈ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੀ ਰਾਉਣ ਤ ਸਯ ਾਵਧਾਨੀ 
ਅਨਾਉਣਾ ਜਯੂਯੀ ਸਵਾ। ਸਯਏ ਥਾਨ ਉਤ 6 ਪੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਭਾਏ ਾਉਣਾ ਅਜ਼ਤ ਜਯੂਯੀ ਸਵਾ। ਵਾਇਯ 
ਦ ਏਾਯਨ ਰਾਨੇ ਏੰਟਨਭੈਂਟ ਐਤਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਸੁਏਭ ਰਾੂ ਨਸੀਂ ਸਣ ਅਤ ਉਥ ਏਈ ਛਟ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਈ।  

 ਏੂਰ, ਏਾਰਜ, ਜ਼ੱਜ਼ਐਆ ੰਥਾਵਾਂ , ਜ਼ਟਊਸ਼ਨ ੈਂਟਯ , ਏਜ਼ਚੰ ਏੇਂਦਯ ਨਸੀਂ ਐਰ  ਜਾ ਏਣ ਅਤ ਇਸ ਏਵਰ 33 
ਪੀਦੀ ਟਾਪ ਨਾਰ ਆਣ ਦਪਤਯੀ ਏੰਭ ਸੀ ਏਯਨ। ਸਟਰ , ਯਟਯੈਂਟ ਅਤ ਸਯ ਅਜ਼ਜਸੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਦਣ ਵਾਰ  
ਅਦਾਯ ਨਸੀਂ ਐਰ  ਜਾ ਏਣ। ਏਵਰ ਯਏਾਯ ਵੱਰੋਂ ਇਏਾਂਤਵਾ ਤ ਸਯ ਿਯੂਯੀ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਰਈਆਂ ਅਜ਼ਜਸੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਤ ਉਸ ਯਟਯੈਂਟ , ਜ਼ਜੰਨਾ ਨੰੂ ਸਭ ਜ਼ਡਰਵਯੀ ਰਈ ਆਜ਼ਆ ਜ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਈ ਸ , ਉਸ ਸੀ ਐੱੁਰ  ਯਜ਼ਸਣ। 
ਜ਼ਨੇਭਾ ਯ, ਜ਼ਜੰਭ, ਸ਼ਾਜ਼ੰ ਭਾਰ, ਜ਼ਵਜ਼ਭੰ ੂਰ, ਜ਼ਜੰਭਨੇਿੀਅਭ ਸਾਰ, ਾ, ਇੰਟਯਟਨਭੈਂਟ ਾਯਏ, ਥੀਟਯ, ਫਾਯ, 

ਆਡੀਟਯੀਅਭ, ਅਫਰੀ ਸਾਰ ਤ ਸਯ ਅਜ਼ਜਸ ਅਦਾਯ ਨਸੀਂ ਐਰ  ਜਾ ਏਣ। ਜ਼ਏ ਵੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ਧਾਯਜ਼ਭਏ , 

ਭਾਜ਼ਜਏ, ਯਾਜੀ, ਐਡ, ਜ਼ਬਆਚਾਯਏ ਤੀਜ਼ਵਧੀ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਚ ਬੀੜ ਇਏੱਠੀ ਸਣੀ ਸਵ ਉਤ ਐਤੀ ਨਾਰ ਾਫੰਦੀ 
ਯਸੀ। 

  =========== 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਏ ੰਯਏ ਅਫ਼ਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਵੱਐ-ਵੱਐ ਥਾਵਾਂ ਰਈ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤੋਂ ਿਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਏ ਜਾ ਚੁੱ ਏੀਆਂ ਸਨ 16 ੱਡੀਆਂ 

-ਿਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ੱਡੀਆਂ ਯਾਸੀਂ ਬਜਣ ਜ਼ਵੱਚ ੰਜਾਫ ਫਜ਼ਣਆ ਭਸਯੀ ੂਫਾ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤੋਂ ਯਾ ਫਯਰੀ ਅਤ ਵਾਰੀਅਯ ਰਈ ਦ ਯਰ ੱਡੀਆਂ ਯਵਾਨਾ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 18 ਭਈ (         )-ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜ਼ੰ ਜ਼ਢੱਰੋਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਸ ਜ਼ਏ ਏਟਨ 
ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰ ਦੀ ਅਵਾਈ ਸਠ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤੋਂ 16 ਯਰ ੱਡੀਆਂ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਥਾਵਾਂ ਰਈ ਿਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਏ ਜਾ 
ਚੁੱ ਏੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਜ਼ਏ ੰਜਾਫ ਬਯ ਜ਼ਵਚੋਂ 178 ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਯਰ ੱਡੀਆਂ ਯਾਸੀਂ 2 ਰੱਐ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵਾੀ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ 
ਜ਼ੱਤਯੀ ਯਾਜਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਭੁਸੱਈਆ ਏਯਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱ ਏੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਏਸਾ ਜ਼ਏ ਭੱੁਐ ਭੰਤਯੀ ਦ 
ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਭੱੁਚਾ ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਵਾੀ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਸਯ ਤਯਾਂ ਦੀ ਯਾਸਤ ਤ ਸਾਇਤਾ ਿਦਾਨ ਏਯਨ 
ਰਈ 24 ੰਟ ਏੰਭ ਏਯ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਅੱਜ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤੋਂ ਯਾ ਫਯਰੀ ਤ ਵਾਰੀਅਯ ਰਈ ਦ ਯਰ 
ੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਯਵਾਨਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਸ, ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਵਚ 1200-1200 ਮਾਤਯੀ ਵਾਯ ਨ।   

       ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਜ਼ਏਯਤੀਆਂ ਦੀ ਏਦਯ ਏਯਦ ਸ ਯਏਾਯ ਨੇ ਇ ਏਾਯਜ 'ਤ ਯਏਾਯੀ ਐਿਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸੀ 
ਖ਼ਯਚ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ ਜ਼ਏ ਿਵਾੀ ਏਰੋਂ ਜ਼ਟਏਟ ਜਾਂ ਐਾਣ ਦਾ ਾ ਨਸੀਂ ਜ਼ਰਆ ਜਾਂਦਾ। ਿਵਾੀਆਂ ਭਿਦੂਯਾਂ ਦੀਆਂ 
ਭੁਸ਼ਜ਼ਏਰਾਂ ੱਟ ਏਯਨ ਰਈ ੂਫ ਵੱਰੋਂ ਸਯ ੰਬਵ ਸਾਇਤਾ ਿਦਾਨ ਏਯਨ ਦੀ ਏੀਤੀ ਜ਼ਸਰ ਏਦਭੀ ਫਾਯ ਦੱਦ . 
ਜ਼ਢੱਰੋਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਯ ਵਾ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਾਯ ਰਏਾਂ  ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਫ਼ਯ ਰਈ  ਬਜਨ , ਾਣੀ ਅਤ ਸਯ ਰੜੀਂਦੀਆਂ 
ਚੀਿਾਂ ਵੀ ਿਦਾਨ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ੰਜਾਫ ਵੱਰੋਂ ਯਿਾਨਾ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਰ ੱਡੀਆਂ 
ਵੱਐ-ਵੱਐ ਯਾਜਾਂ ਨੰੂ ਬਜੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਜ਼ਏ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਤੋਂ ਤਨ 2 ਯਰ ੱਡੀਆਂ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਟਸ਼ਨਾਂ ਰਈ 
ਬਜੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ।   

ਦੱਣਮ ਸ ਜ਼ਏ ਿਵਾੀਆ ਨੰੂ ਦਸ਼ ਦ ਵੱਐ ਵੱਐ ਜ਼ਸੱਜ਼ਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰੁਚਾਉਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਰੱਡੀਆਂ ( 60) 

ਰੁਜ਼ਧਆਣਾ ਤੋਂ ਅਤ 45 ਯਰ ੱਡੀਆਂ ਜਰੰਧਯ ਤੋਂ ਚੱਰੀਆਂ ਸਨ। ਸਯ ਥਾਵਾਂ  ਜ਼ਜੱਥੋਂ ਯਰ ੱਡੀਆਂ ਿਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਏ 
ਯਵਾਨਾ ਸਈਆਂ ਸਨ ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ , ਜ਼ਟਆਰਾ, ਭੁਸਾਰੀ, ਫਜ਼ਠੰਡਾ, ਜ਼ਪਯਿੁਯ ਅਤ ਯਜ਼ਸੰਦ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 
ਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਰ ੱਡੀਆਂ ਮੂ.ੀ. ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਫਸਾਯ ਅਤ ਝਾਯਐੰਡ ਨੰੂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ੰਜਾਫ ਯਏਾਯ 
ਛੱਤੀੜ, ਭਨੀੁਯ, ਭੱਧ ਿਦਸ਼, ਭਸਾਂਯਾਸ਼ਟਯ, ੱਛਭੀ ਫੰਾਰ ਅਤ ਆਂਧਯਾ ਿਦਸ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਯਰਾਂ ਬਜ ਯਸੀ ਸ।  

ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਏ ਇਨਾਂ ਾਯ ਯਾਜਾਂ ਰਈ ਯਏਾਯ ੱਧਯ ਉਤ ਨੋਡਰ ਅਜ਼ਧਏਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਨਮੁਏਤੀ ਏੀਤੀ ਈ ਸ ਜ 
ਿਵਾੀਆਂ ਦ ਿਜ਼ਸ ਯਾਜਾਂ ਨੰੂ ੁਯੱਜ਼ਐਅਤ ਵਾੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਣ ਸਭਯੁਤਫਾ ਨਾਰ 
ਯਯਭੀ ਨਾਰ ੰਯਏ ਜ਼ਵੱਚ ਸਨ ਅਤ ਿਵਾੀਆਂ ਦੀ ਰਾਿਭੀ ਡਾਏਟਯੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ 



ਸਇਆ ਸ। ਇ ਭਏ ਤਜ਼ਸੀਰਦਾਯ : ਵੀਯਜ਼ਏਯਨ ਜ਼ੰ , : ਅਯਜ਼ਵੰਦਯਾਰ ਜ਼ੰ ਅਤ : ਸਯਦੀ ਜ਼ੰ ਸਾਿਯ 
ਨ। 

ਏਸ਼ਨ 

ਵਾਰੀਅਯ ਰਈ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਯਰ ੱਡੀ ਜ਼ਵਚ ਵਾਯ ਸੰੁਦ ਮਾਤਯੀ। 

=============== 


