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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ ਜ਼ਿਰ ਨੇ ਅਨਾਿ ਬੰ ਡਾਯ ਜ਼ਿਚ 6.13 ਰੱਖ ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਮਗਦਾਨ ਾਇਆ-ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ
ਜ਼ਿਰਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਜ਼ਸਿਰ ਸਰਾਈ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ਖਯੀਦ ਰਈ ਸਾਯੀਆਂ ਜ਼ਧਯਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ, 3 ਿੂਨ (

)-ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ ਜ਼ਿਰ ਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਾਯ ਅਨਾਿ ਬੰ ਡਾਯ ਜ਼ਿਚ 613551.47 ਭੀਟਯਕ ਟਨ

ਕਣਕ ਦਾ ਮਗਦਾਨ ਾਇਆ ਹ ਅਤ ਸਭੁੱ ਚੀ ਖਯੀਦ ਫੜੀ ਸੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੂਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ , ਜ਼ਿਸ ਰਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦ
ਨਾਰ-ਨਾਰ ਭੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਕੰ ਭ ਕਯਦ ਭਿਦੂਯ , ਆੜਤੀ, ਖਯੀਦ ਿੰ ਸੀਆਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ , ਕਯਭਚਾਯੀ ਤ ਟਯਾਂਸਯਟ ਖਤਯ ਦ
ਰ ਕ ਿਧਾਈ ਦ ਾਤਯ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਫਦਾਂ ਦਾ ਿਗਟਾਿਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਰੋਂ ਨੇ ਕਯਦ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਹਰੀ ਿਾਯ ਸੀ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦ ਚੱ ਰਦ ਕਣਕ ਦ ਸੀਿਨ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਸਹਤ-ਸੁਯੱਜ਼ਖਆ ਨੂੰ ਰ ਕ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਨਾਉਣ ਦਾ
ਸੱ ਦਾ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱ ਰੋਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ , ਜ਼ਿਸ ਉਤ ਪੁੱ ਰ ਚੜਾਉਂਦ ਸਾਯ ਰ ਕਾਂ ਨੇ ਿਯੂਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਦ ਹ
ਭੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਕੰ ਭ-ਧੰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ 1127 ਕਯੜ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ , ਿ ਜ਼ਕ
ਖਯੀਦ ਕੀਭਤ ਦਾ ਕਯੀਫ 99 ਪੀਸਦੀ ਫਣਦੀ ਹ , ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰ ਗ ਦਾ ਕੰ ਭ ਿੀ 98
ਪੀਸਦੀ ੂਯਾ ਹ ਚੁੱ ਕਾ ਹ ਅਤ ਅਗਰ ਇਕ-ਦ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸਾਯਾ ਕੰ ਭ ੂਯਾ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ।
ਇਸ ਭਕ ਜ਼ਿਰਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਸਰਾਈ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸ. ਰਖਜ਼ਿੰ ਦਯ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 31 ਭਈ ਤੱ ਕ ਸਯਕਾਯੀ ਖਿੀਦ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਅਤ ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਆਈ 6 ਰੱਖ 13 ਹਿਾਯ ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜ਼ਿਚੋਂ ਨਗਿਨ ਿੱ ਰੋਂ ਹੀ

164913.82 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਿਦਜ਼ਕ ਭਾਯਕਪੈੱਡ ਿੱ ਰੋਂ 130566.85 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ , ਨਸ ਿੱ ਰੋਂ
122143.45 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ, ੰ ਿਾਫ ਸਟਟ ਿਅਯਹਾਊਜ਼ਸੰ ਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਿਰੋਂ 101463 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਅਤ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦੀ
ਿੰ ਸੀ ਪ.ਸੀ.ਆਈ. ਿੱ ਰੋਂ 88986 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਯੀਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਾਯੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ

5478

ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਗਈ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਯੀ ਕਣਕ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ 1170.50 ਕਯੜ ਯੁ ਫਣਦੀ ਹ , ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਿਚੋਂ ਨਾ-ਭਾਤਯ ਅਦਾਇਗੀ
ਹੀ ਫਾਕੀ ਯਜ਼ਹ ਗਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਿੀਦ ਜ਼ਿਚ ਰੱਗ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ
ਿੰ ਸੀਆਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਨਾ ਕ ਖਯੀਦ ਦਾ ਿੱ ਡਾ ਕੰ ਭ ਸੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ੂਯਾ ਕੀਤਾ।

==========

, ਭਿਦੂਯਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਟਯੱ ਕ ਡਯਾਇਿਯਾਂ ਤ ਖਯੀਦ
, ਜ਼ਿੰ ਨਾ ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱ ਖਦ ਹ ਸਾਯੀਆਂ
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਕਜ਼ਿਡ ਉਤ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਾਉਣ ਰਈ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਿੱ ਰੋਂ 'ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ' ਗੀਤ ਰਾਂਚ
ਜ਼ਸਨੇਭਾ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਅਤ ਜ਼ਖਡਾਯੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਸ਼ਕਾਯੀ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ, 3 ਿੂਨ (

)-ਕਜ਼ਿਡ ਜ਼ਖ਼ਰਾਫ਼ ਿਾਗਯੂਕਤਾ ਅਤ ਭਾਨਜ਼ਸਕ ਢਾਯਸ ਿਿੋਂ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ

ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੱ ਰੋਂ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਤਹ ਗੀਤ ਰਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਜ਼ਿੱ ਚ ਉੱਘ ਅਦਾਕਾਯ ਅਜ਼ਭਤਾਬ ਫੱ ਚਨ, ਕਯੀਨਾ ਕੂਯ, ਗੁਯਦਾਸ
ਭਾਨ ਅਤ ਹਯਬਿਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਖਡਾਂ ਅਤ ੰ ਿਾਫੀ ਜ਼ਸਨੇਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਸ਼ਕਾਯੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹ , ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਿੱ ਚ
ਿਾਇਯਸ ਨੂੰ ਹਯਾਉਣ ਅਤ ੰ ਿਾਫ ਨੂੰ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਸੰ ਕਰ ਅਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ।
ਸਾਜ਼ਯਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਆਉਣ ਅਤ ਯਕਥਾਭ ਉਾਿਾਂ ਫਾਯ ਿਾਣਕਾਯੀ ਦ ਿਸਾਯ ਨਾਰ ਕੀਭਤੀ ਿਾਨਾਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਯਾਿ ਦ ਮਤਨਾਂ
ਨੂੰ ੂਯਕ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਯ ਇੱ ਕ ਦ ਸਜ਼ਹਮਗ ਨਾਰ ੰ ਿਾਫ ਇਸ ਿਾਇਯਸ ਦ
ਪਰਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੂ ਕਯਨ ਜ਼ਿੱ ਚ ਫਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਪਰ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿੰ ਗ ਅਿ ਖ਼ਤਭ ਨਹੀਂ ਹਈ ਅਤ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਿਾਗਯੂਕ ਯਜ਼ਹਣ ਅਤ ਸਭਾਜ਼ਿਕ ਦੂਯੀ ਦ ਸਾਯ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਗੀਤ ਜ਼ਿਚ ਸਨੰ ੂ ਸੂਦ ਦ ਨਾਰ ੰ ਿਾਫ ੁਜ਼ਰਸ ਦ ਸਆਈ ਹਯਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤ ਜ਼ਟਕਟਕ ਸਟਾਯ ਨੂਯ ਿੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ।
ਜ਼ਭਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਯਕਟਯ ਅਤ ਗਾਇਕ ਫੀ. ਿਾਕ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹ। ਕਜ਼ਿਡ

19 ਉੱਤ ਪਤਜ਼ਹ ਾਉਣ ਿਾਸਤ ਸਭਾਜ਼ਿਕ

ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯੱ ਖਣ , ਫਾਹਯ ਿਾਣ ਸਭੇਂ ਭਾਸਕ ਜ਼ਹਨਣ ਅਤ ਜ਼ਨਮਭਤ ਤਯ ਤ ਹੱ ਥ ਧਣ ਦਾ ਸੰ ਦਸ਼ ਦਣ ਰਈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇਕ
ਜ਼ਿਰੱਖਣ ਜ਼ਹਰ ਹ।
ਸ਼ਕਾਯੀ ਜ਼ਿਚ ਸਹਾ ਅਰੀ ਖਾਨ , ਯਣਦੀ ਹੁੱ ਡਾ ਅਤ ਯਣਜ਼ਿਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ੰ ਿਾਫੀ ਜ਼ਪਰਭ ਅਤ ਸੰ ਗੀਤ ਉਦਮਗ ਦ ਜ਼ਸਤਾਯ
ਜ਼ਿਿੇਂ ਜ਼ਗੱ ੀ ਗਯਿਾਰ , ਭੀ ਜ਼ਿਯਕ , ਿਿੀ ਫੀ , ਜ਼ਫੱ ਨੂੰ ਜ਼ਢੱ ਰੋਂ , ੰ ਭੀ ਫਾਈ , ਿਸਫੀਯ ਿੱ ਸੀ , ਯਾਿਿੀਯ ਿਿੰ ਦਾ , ਯੁਫੀਨਾ ਫਾਿਿਾ
ਕੁਰਜ਼ਿੰ ਦਯ ਜ਼ਫੱ ਰਾ , ਕਯਭਿੀਤ ਅਨਭਰ , ਜ਼ਸੰ ਘਾ, ਤਯਸਭ ਿੱ ਸੜ , ਰਖਜ਼ਿੰ ਦਯ ਿਡਾਰੀ , ਹਯਿੀਤ ਹਯਭਨ , ਗੁਯਨਿਯ, ਫੱ ਫਰ
ਯਾ, ਿਾਨੀ, ਕੁਰਯਾਿ ਯੰ ਧਾਿਾ, ਜ਼ਸ਼ਿਿਤ, ਹੀ ਯਾਕਟੀ , ਅਪਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਜ਼ਨੰਿਾ, ਅਜ਼ਤਸ਼, ਤਜ਼ਨਸ਼ਕ ਕ ਯ ਅਤ ਆਯੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਭਰ
ਹਨ।
ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦ ਪਸਫੁੱ ਕ ਿ 'ਤ ਅਰ ਡ ਕੀਤ ਗ ਇਸ ਗਾਣ ' ਚ ਜ਼ਕਿਕਟਯ ਹਯਬਿਨ ਜ਼ਸੰ ਘ , ਅੰ ਿੁਭ ਭਦਜ਼ਗੱ ਰ
ਅਤ ਅਿਨੀਤ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਸਣ ਕਈ ਿਭਖ
ੁੱ ਖਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤ ਫੀ ਿਾਕ, ਜ਼ਿਸ ਨੇ ਜ਼ਹਰਾਂ ਹੀ ਆਣ ਦਸ਼ ਬਗਤੀ ਿਾਰ ਗੀਤ ਤਯੀ
ਜ਼ਭੱ ਟੀ ਰਈ ਦਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਦਰ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਤਆ ਹ ,ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਟਰੀਜ਼ਿਿਨ ਅਤ ਯਡੀ ਚਨਰਾਂ 'ਤ ਿੀ
ਿਸਾਜ਼ਯਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਜ਼ਿਯੁੱ ਧ ਸਭੂਜ਼ਹਕ ਤਯ' ਤ ਰੜਨ ਦਾ ਸੰ ਦਸ਼ ੰ ਿਾਫ ਦ ਹਯ ਘਯ ਤੱ ਕ ਹੁੰ ਚ।

=============
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਕਜ਼ਿਡ ਉਤ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਾਉਣੀ ਹ ਤਾਂ ਭਾਸਕ ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਘਯੋਂ ਫਾਹਯ ਨਾ ਜ਼ਨਕਰ -ਸਨੀ
ਭਾਤਾ ਿਸ਼ਨੋ ਦਿੀ ਭਘ ਧਯਭਸ਼ਾਰਾ ਰਈ ਜ਼ਦੱ ਤ 2 ਰੱਖ ਯੁ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ, 3 ਿੂਨ (

)-ਕਜ਼ਿਡ 19 ਦ ਖਾਤਭ ਰਈ ੰ ਿਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਿਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਉਤ ਭਾਸਕ ਾਉਣਾ ਰਾਿਭੀ

ਕਯਾਯ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਆਉਂਦਾ ਹਯਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਭਾਸਕ ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਘਯੋਂ ਨਾ ਜ਼ਨਕਰ । ਉਕਤ ਸਫਦਾਂ ਦਾ
ਿਗਟਾਿਾ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤ ਖਿ ਭੰ ਤਯੀ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ ਨੇ ਭਾਤਾ ਿਸ਼ਨੋ ਦਿੀ ਭਘ ਧਯਭਸ਼ਾਰਾ ਦ ਜ਼ਿਕਾਸ ਰਈ ਉਸਦ
ਿਫੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੱਖ ਯੁ ਦਾ ਚਕ ਦਣ ਭਕ ਿਸ ਨਾਰ ਗੱ ਰਫਾਤ ਕਯਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਕਯ ਕਜ਼ਿਡ ਉਤ ਪਜ਼ਡਹ
ਾਉਣੀ ਹ ਤਾਂ ਿਯੂਯੀ ਹ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੰ ਨੀਆਂ , ਜ਼ਿੰ ਨਾ ਜ਼ਿਚ ਭਾਸਕ , ਆਸੀ ਦੂਯੀ , ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ
ਸਪਾਈ ਆਜ਼ਦ ਿਭਖ
ੁੱ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਜ਼ਭਯੰ ਦਯ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ੁਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਜ਼ਕ ਿ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਭਾਸਕ ਨਹੀਂ ਾਉਂਦਾ ਉਸਦਾ ਚਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਿ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘਯੋਂ ਫਾਹਯ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜ਼ਿੰ ਨਾ ਜ਼ਿਚ
ਸੜਕਾਂ, ਗਰੀਆਂ, ਹਸਤਾਰ, ਦਪਤਯ, ਫਾਿਾਯ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਹਨ, ਜ਼ਿਚ ਿਾਂਦ ਿਕਤ ਭਾਸਕ ਿਯੂਯ ਾਉ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਾਸਕ ਸਧਾਯਨ ਕੱ ੜ ਦਾ ਘਯ ਦਾ ਫਜ਼ਣਆ ਿੀ ਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਿ ਜ਼ਕ ਧਣ ਮਗ ਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭਾਸਕ
ਨਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂਯਤ ਜ਼ਿਚ ਯੁਭਾਰ , ਦੁੱਟਾ, ਸਟਰ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਿੀ ਭੂੰ ਹ ਢੱ ਕਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ , ਯ ਇਹ ਕੱ ੜਾ
ਭੂੰ ਹ ਅਤ ਨੱਕ ਢੱ ਕਦਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਸਿੀ ਸਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ੰ ਿਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਿਤੀ ਿਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਅਤ ਭਾਨਜ਼ਸਕ ਤਯ ਉਤ ਤਕੜਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹ, ਿ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ ਜ਼ਿਯੁੱ ਧ
ਿੰ ਗ ਜ਼ਿੱ ਤਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹ , ਯ ਇਹ ਿੰ ਗ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੱ ਤੀ ਿਾਣੀ ਹ ਿਕਯ ਰ ਕ ਸਯਕਾਯ ਦਾ ਸਾਥ ਦਣ। ਇਸ ਭਕ ਉਨਾਂ ਨਾਰ ਸਿੀ
ਜ਼ਿਕਾਸ ਸਨੀ, ਸਿੀ ਯਾਘਿ ਸਨੀ, ਕੌਂ ਸਰਯ ਸਿੀ ਸੁਜ਼ਯੰ ਦਯ ਕੁਭਾਯ ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਾ, ਸਿੀ ਗਾਭਾ ਿਧਾਨ ਤ ਹਯ ਭਹਤਫਯ ਿੀ ਹਾਿਯ ਸਨ।
ਕਸ਼ਨ
ਭਾਤਾ ਿਸ਼ਨੋ ਦਿੀ ਭਘ ਧਯਭਸ਼ਾਰਾ ਦ ਜ਼ਿਕਾਸ ਰਈ ਿਫੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੱਖ ਯੁ ਦਾ ਚਕ ਜ਼ਦੰ ਦ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ।
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