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    ਿਸ਼ਮਲਾ, 11 ਜਨਵਰੀ :   

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ 'ਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ 

ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ 

ਤ� ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ�  

ਿਗਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ 

ਚੜ�ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ 

ਪਹਾੜ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਗਏ। 

ਬਰਫਬਾਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਭਾਵ� ਸੂਰਜ 

ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਂਪ�ੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ। ਹਣੁ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਲਾਹੌਲ ਸਿਪਤੀ ਦੇ ਦੋ ਿਪੰਡਾਂ 'ਚ 

ਬਰਫ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। 

ਲਾਹੌਲ ਦੇ ਿਸਸੂ ਅਤੇ ਰਾਚੇਲ ਿਪੰਡ 

'ਚ ਪਹਾੜ ਤ� ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੋਈ 
ਂਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ 

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ 7 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ 

ਗਈ। ਇਸ 'ਚ 

ਿਸ਼ਮਲਾ 'ਚ ਕਾਰ 

ਬਰਫ 'ਚ ਿਖਸਕਣ 

ਨਾਲ ਇਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 

ਗਰਭਵਤੀ ਸਮੇਤ 5 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬਾ 

'ਚ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਟਾਨ 

ਿਡੱਗਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ 

ਸ� ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ 

ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ। ਿਮ�ਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈਵੰਤੀ (77) 

ਪਤਨੀ ਰਲੁਦ ੂ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਿਪੰਡ 

ਬੰਨੂ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬਰੌਰ ਵਜ� ਹੋਈ 

ਹੈ। ਿਸ਼ਮਲਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ 

ਬਾਵਦੀ ਿਨਰਮੰਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ 

ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ 

ਆ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ 

ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਿਹਮਾਚਲ ਿਵੱਚ 
ਂਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਹ ਕਾਰਨ ਛੇ 

ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 774 ਸੜਕਾਂ 

ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹਨ। 2054 ਿਬਜਲੀ 

ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਕਈ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ 

ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ 
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ਪ�ਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ 

ਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਹਮਾਚਲ 

ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

(ਐਚਆਰਟੀਸੀ) ਦੇ 450 ਰਟੂ ਠੱਪ 

ਪਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਪਹਾੜੀ 

ਤ� ਪੱਥਰ ਿਡੱਗਣ ਕਾਰਨ 

ਚੰਡੀਗੜ�-ਮਨਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 

ਸੱਤ ਮੀਲ ਨੇੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ 

ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲਵ� 

ਰਸਿਤਆਂ ਤ� ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਤ ਭਰ ਬੰਦ ਿਰਹਾ 

ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ� ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਿਜੱਥੇ ਪੱਥਰ ਿਡੱਗੇ ਹਨ, ਉਥੱੇ 

ਪਹਾੜੀ ਤ� ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਿਡੱਗਣ ਦਾ 

ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦੇ 

ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮੀਲ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਤ� 

ਪੱਥਰ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਪਹਾੜੀ ਤ� 

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਿਜਸ 

ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ 

ਿਗਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿਦਆਂ 

ਐਸਪੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਿਲਨੀ 

ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 
ਂਿਡੱਗੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹਟਾਇਆ 

ਿਗਆ। ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ 

ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ 

ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ।

 ਚੰਡੀਗੜ�, 11 ਜਨਵਰੀ : 

ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ 

ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ-ਬਰ-

ਿਤਆਰ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 

ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 

14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤ� 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ 

ਿਕਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ 

ਪ�ਧਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ 

ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ 

ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 

ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ�  ਕੇ 

ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 

ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤੇ 

14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ 

ਚਾਹਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ�  

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਂਹਨ। ਉਝ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ 

ਵੀ ਹੋ ਚੱਕੁੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਿਚਹਰੇ 

ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 

ਿਸਟੀਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਚੋਣ 

ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 

ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਂਆਉਦੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ 

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। ਿਕਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ 

ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ। ਸ�ੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਿਫਲਹਾਲ 32 'ਚ� 22 ਿਕਸਾਨ 

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ 

ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਵਾਂਗ ਹਨ, 

ਉਨ�ਾਂ 'ਚ� ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋ 

ਜਾਣਗੇ।

   , 11 ਜਨਵਰੀ :  ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ  

ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 

ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਿਗਰੋਹ 

ਦੇ 7 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ 

ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਹੀਰ ਨੇ 

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ 

ਿਕ ਮੁਖਿਤਆਰ ਰਾਏ ਐਸੱਪੀਡੀ 

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 'ਚ 

ਪੁਿਲਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ 

ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ 

ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 

ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ�  4 

ਿਪਸਤੌਲ 32 ਬੋਰ, 44 ਰ�ਦ, 3 

ਦਾਤਰ, 3 ਕਾਰਾਂ, 1 ਸਪਲ�ਡਰ 

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 10 ਮੋਬਾਈਲ 

ਫੋਨ, 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, 15 

ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ 

ਹਨ। ਐਸੱਐਸੱਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ 

ਹੀਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 2 ਜਨਵਰੀ 

ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਥਾਣਾ 

ਗੜ�ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 3 

ਅਣਪਛਾਤੇ ਈਟੀਓਜ਼ ਕਾਰ 

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲ�  ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ 

ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ 

ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ 

ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮੁਖਬਰ ਨੇ 

ਇਤਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ 

ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਪੰਡ ਚੱਕ ਫੱਲੂੁ ਭੱਠੇ 'ਤੇ 
ਂਿਵਉਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ 'ਤੇ 

ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ 

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਿਗਰੋਹ ਦੇ ਸੱਤ ਮ�ਬਰਾਂ 

ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਕਾਬੂ 

ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚ� ਜਸ਼ਨਦੀਪ 

ਿਸੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ੇਰਗੜ� ਥਾਣਾ 

ਡੱਬਵਾਲੀ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਸਰਸਾ 

ਹਿਰਆਣਾ ਿਵਖੇ ਦਰਜ 17 

ਮੁਕੱਦਿਮਆਂ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਿਜਸ 

ਵੱਲ�  ਹਿਰਆਣੇ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਮੈਨੇਜਰ 

ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 14 ਲੱਖ ਦੀ 

ਿਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਲੱਖ 

ਰਪੁਏ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

    ਨੂਹ, 11 ਜਨਵਰੀ :  ਤਾਵਡੂ 

ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਿਪੰਡ ਕੰਗੜਕਾ 'ਚ 

ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ 

'ਚ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ  ਹੋ 

ਗਈ, ਜਦਿਕ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ 

ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

ਿਮਲਦੇ ਹੀ ਪੁਿਲਸ  ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੰਚੁ ਗਏ ਅਤੇ 

ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਿਪੰਡ ਦੀ 

ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨੇ 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:30 

ਵਜੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ (19), 

ਜਾਨੀਸਤਾ (18) ਅਤੇ ਤਸਲੀਮਾ (10) 

ਪੁੱਤਰੀ ਜੇਕਮ, ਗੁਲਫਸ਼ਾ (9) ਪੁੱਤਰੀ 

ਹਮੀਦ ਸੋਫੀਆ (9) ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਘਰ� 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰ।) ਧੀ ਜਾਵੇਦ ਿਪੰਡ 

ਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ�ਾ ਤ� ਿਮੱਟੀ ਇਕੱਠੀ 

ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਜਦ� ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ 

ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ 

ਉਨ�ਾਂ 'ਤੇ ਆ ਿਡੱਿਗਆ।

 ਅਗਲੇ ਪੇਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ਼ਾਂ

‘ਚ ਪੜੋ ‘ਚ ਪੜੋ 

 ਅਗਲੇ ਪੇਜ਼ਾਂ

‘ਚ ਪੜੋ 

ਪੇਜ

ਨੰ. 2 

ਪੇਜ

ਨੰ. 3 

ਪੇਜ

ਨੰ. 4 

ਪੇਜ

ਨੰ. 5 

ਪੇਜ

ਨੰ. 6 
ਿਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮ� ਦੀ ਜਰਰੂਤ

ਲੋਹੜੀ ਭਾਵ� ਨਾ ਪਾਓ ਪਰ 

ਲੋਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਓ...

ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਐਲਾਨਣ 

ਵਾਲੀ ਏ.ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਉਤੱਰੀ 

ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ :ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਿਤਆਲਾ

ਰਾਜਾ ਵਿੜੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਈਸੋਲੇਟ

ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ

ਟਕਰਾਈ ਬੱਸ, ਿਤੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 14

ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤ� ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਿਹਮਾਚਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, 7 ਲੋਕਾਂ

ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਹਾਈਵੇ ਸਣੇ 774 ਸੜਕਾਂ ਠੱਪ

ਿਮੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ੇਜਾਣ ਕਾਰਨ 4

ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ

ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੱੁਟਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ

 ਦੇ ਸੱਤ ਲੁਟੇਰਾ ਿਗਰੋਹ ਮ�ਬਰ ਿਗ�ਫਤਾਰ

 4 ਿਪਸਤੌਲ 32 ਬੋਰ, 44 ਰ�ਦ, 3 ਦਾਤਰ, 3 

ਕਾਰਾਂ, 1 ਸਪਲ�ਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 10 

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, 15 ਨਸ਼ੀਲੇ 

ਟੀਕੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ



ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, 11 

ਜਨਵਰੀ (ਬੀਟੀਟੀ ਿਨਊਜ਼) : 

ਚਲ ਰਹੇ ਚੌਣ ਪ�ਚਾਰ ਦੀ ਲੜ�ੀ 

ਤਿਹਤ ਅੱਜ ਸ�ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 

ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪ�ਧਾਨ ਅਤੇ ਿਵਧਾਇਕ 

ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ 

ਵੱਲ�  ਿਪੰਡ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਿਵਖੇ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਨੁਕੱੜ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਵਧਾਇਕ 

ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸ�ੋਮਣੀ 

ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  10 

ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡਤੋੜ ਿਵਕਾਸ 

ਕਾਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਦ ਿਕ 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੱਕਾ ਦਰੂਾ 
ਂਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਸ�ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ 

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ 

ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ  

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੜ�ਾਈ, ਸ਼ਗਨ 

ਸ਼ਕੀਮ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ 

ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, 

ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ਼ ਆਿਦ ਸ�ੋਮਣੀ 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ 

ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ 

ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 

ਿਬਹਤਰ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸ�ੋਮਣੀ 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ 

ਅਤੇ 2022 ਚ ਸ�ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ  

ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ  ਵੱਡੀ 

ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ । ਉਹਨਾਂ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ 

ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 

ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ 

ਦਬੁਾਰਾ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਪੱਪੀ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ 

ਿਜ਼ਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਿਬੰਦਰ 

ਗੋਿਨਆਣਾ ਿਸਆਸੀ  ਸਕੱਤਰ, 

ਗੁਰਲਾਲ ਿਸੰਘ ਸਰਪੰਚ, 

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਹਰਬੰਸ 

ਿਸੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਸਰਪੰਚ, 

ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ, 

ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ, ਸੇਵਕ ਿਸੰਘ, 

ਅੰਗਰੇਜ ਿਸੰਘ ਮ�ਬਰ, ਹਰਿਵੰਦਰ 

ਿਸੰਘ ਮ�ਬਰ, ਕੌਰਾ ਿਸੰਘ ਮ�ਬਰ, 

ਧਨਵੰਤ ਿਸੰਘ ਮ�ਬਰ, ਕੁਲਦੀਪ 

ਿਸੰਘ, ਲੱਕੀ ਬਰਾੜ, ਬੇਅੰਤ ਿਸੰਘ, 

ਜਗਸੀਰ ਿਸੰਘ, ਹਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

ਪੀਏ ਆਿਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, 11 

ਜਨਵਰੀ (ਬੀਟੀਟੀ ਿਨਊਜ਼) :  

ਿਪੰਡ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ 

ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਮੁਕਤਸਰ-

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ 

ਿਨਊਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਕ�ਟਰ 

ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ 

ਅਚਾਨਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 

ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਿਤੰਨ ਲੋਕ 

ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਦਕ ਬੱਸ ਦੀ 

ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਡ ਦਰੱਖਤ 'ਚ 

ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ◌੍ਹ 

ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਿਦਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਬਰੀਵਾਲਾ 

ਪੁਿਲਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 

ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 

'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। 

ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਨਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 04 

ਏਸੀ 6548 ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 

ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਟੂ ਮੁਤਾਿਬਕ 

ਅਬੋਹਰ-ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਤ� ਸਵੇਰੇ 

6:45 'ਤੇ ਸ�ੀ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਲਈ ਜਾ 

ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ� ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 

ਸਿਥਤ ਿਪੰਡ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਦੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੰਚੁੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤ� 

ਆ ਰਹੇ ਕ�ਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮ� 

ਧੁੰਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜ�ਕ 

ਲਾਗੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾ 

ਟਕਰਾਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 

ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ 

ਲੱਗੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਵਲ 

ਹਸਪਤਾਲ ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

ਿਵਖੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਓਧਰ 

ਥਾਣਾ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ 

ਰਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਿਸਆ 

ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ 

ਹੈ, ਜੋ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਰਆ।

   ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, 11 

ਜਨਵਰੀ (ਬੀਟੀਟੀ ਿਨਊਜ਼) :  

ਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਸੂਦਨ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਚੋਣ 

ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ 

ਦੀ ਪ�ਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਫਿਲਟ ਜਾਂ 

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਛਾਪਣ ਸਮ� ਉਸ 

ਉਪਰ ਛਾਪਕ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਦਾ 

ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਛਾਪਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ�ਾਂ ਇਹ ਵੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਚਾਰ 

ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ 

ਇਹ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਕਸ ਵੱਲ�  ਅਤੇ 

ਿਕੰਨੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਛਪਵਾਈ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪ�ਚਾਰ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ 

ਿਜ਼ਲ� ਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਿਜ਼ਲ� ਾ 

ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀ 

ਵੀ ਿਪ�ੰਿਟੰਗ ਪ�ੈਸ, ਪ�ਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ 

ਨੂੰ ਛਾਪੇਗੀ ਉਸ ਵੱਲ�  ਬੈਨਰ, 

ਫ਼ਲੈਕਸ, ਪੋਸਟਰ, ਪ�ਫਿਲਟ, 

ਿਕਤਾਬਚੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪ�ੈਸ ਦਾ 

ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 

ਛਾਪਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ�ਾਂ 

ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪ�ੰਿਟੰਗ ਪ�ੈੱਸ 

ਵੱਲ�  ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਆਿਦ 

ਿਵਰੱਧੁ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ 
ਂਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀ ਛਾਿਪਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ�ਾਂ ਿਪ�ੰਿਟੰਗ ਪ�ੈਸ 

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕ 

ਿਜਹੜੀ ਿਪ�ੰਿਟੰਗ ਪ�ੈਸ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਵੱਲ�  ਚੋਣ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ�ਾਂ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 127 (ਏ) 

ਤਿਹਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਿਫਰ ਦੋਨੋ ਹੀ ਸਜਾਵਾਂ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ�  ਜਾਰੀ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
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ਸ�ੀ ਮਕੁ ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, 11 

ਜਨਵਰੀ (ਬੀਟੀਟੀ ਿਨਊਜ਼) :  

ਸਮਾਜ ਸਵੇ ੀ ਸਕੰ ਲਪ ਐਜਕੂ ਸ਼ੇਨਲ 

ਵਲੈਫਅੇਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਿਜ) 

ਦਆੁਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਇਸ 

ਵਾਰ ਵੀ ਮਲੇ ਾ ਮਾਘੀ ਮਕੌ ੇ ਖਨੂਦਾਨ 

ਕਪ�  ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਸਬੰਧੰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਿੰਦਆ ਸਸੰਥਾ 

ਦੇ ਪਧ� ਾਨ ਨਿਰਦੰ ਰ ਿਸਘੰ ਸਧੂੰ ਨੇ 

ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਚਾਲੀ ਮਕੁ ਿਤਆਂ ਦੀ 

ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 

ਇਸ ਖਨੂਦਾਨ ਕਪ�  ਦਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ 

ਿਜਲੇ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼�ੀ 

ਹਰਪ�ੀਤ ਿਸਘੰ ਸੂਦਨ 

(ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 

ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਗਰੈ ਸਰਕਾਰੀ 

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਸੰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 

ਚਅੇਰਮਨੈ  ਡਾ¢ ਨਰਸ਼ੇ  ਪਰਥੂੀ ਨੇ 

ਇਸ ਉਦੱਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਿਦਆਂ 

ਸਗੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ 

ਖਨੂਦਾਨ ਕਪ�  ਿਵਚੋ ਵਧੱ ਤ� ਵਧੱ 

ਖਨੂਦਾਨ ਕਰਨ। ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕਾਰਜ 

ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਮੀਦ 

ਜਤਾਂਉਿਦਆਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਮਾਜ 

ਸਵੇ ਾ ਦੀ ਸਚੱ ੀ-ਸੁਚੱੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹੋ 

ਿਜਹੀਆਂ ਸਸੰ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨੰਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਲ ਅਨ�ਕਾਂ ਕੀਮਤੀ 

ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਨੂ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਦਾ 

ਹ।ੈ ਇਸ ਮਕੇੌ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਗ ਜੋ ਿਕ 

ਇਸ ਕਪ�  ਨੂੰ ਿਸਰੇ ਚਾੜ�ਨ  ਲਈ 

ਸਸੰ ਥਾ ਦੇ ਸਿਹਯਗੋ ੀ ਬਣੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਆੁਇਆ ਿਕ 

ਉਹ ਸਸੰਥਾ ਨਾਲ ਚਟੱਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ 

ਹਨ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਕਾਰਜਾਂ 

ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰ ਿਦਦੰ ੇ 

ਰਿਹਣਗ।ੇ  ਇਸ ਮਕੇੌ ਚਅੇਰਮਨੈ  

ਡਾ¢ ਨਰਸ਼ੇ  ਪਰਥੂੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਸਵੇਾ 

ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਿਜï)ਦੇ ਪਧ� ਾਨ ਸਜੰ ੀਵ 

ਕੁਮਾਰ (ਿਟਕੰ ੂ),ਦੀਪਾਂਕਰ (ਸ਼�ੀ ਗਨੇਸ਼ 

ਆਪਟੀਕਲਜ) ਰਜਵਤੰ  ਿਸਘੰ 

ਬਰਾੜ ਸਗੰ ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਪਧ� ਾਨ 

ਨਿਰਦੰ ਰ ਿਸਘੰ  ਸਧੂੰ ਆਿਦ ਹਾਜਰ 

ਮਜੌ ਦੂ ਸਨ।

ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, 11 

ਜਨਵਰੀ (ਬੀਟੀਟੀ ਿਨਊਜ਼) :  

ਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਸੂਦਨ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼

ਨਰ ਨੇ 

ਦੱਿਸਆ 

ਿਕ 40 

ਮੁਕਿਤ

ਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ 

ਰਮੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਜਲ� ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਵੱਲ�  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਸਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਮੂ 

ਦਫਤਰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਵਖੇ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 01633-

241888 ਹੈ ਜਦਿਕ ਪੁਿਲਸ 

ਕੰਟਰੋਲ ਰਮੂ ਜੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ 

ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸ

ਕੂ

ਲ ਬਿਠੰਡਾ ਰੋਡ ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਿਜਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 80543-70100, 

80549-42100 ਹੈ। ਉਹਨਾ ਮੇਲੇ 

ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 

ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ�ਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

02

ਬੀਟੀਟੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ  ਬੀਟੀਟੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ  ਬੀਟੀਟੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਬਾਰ  
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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12 ਜਨਵਰੀ 2022                   ਬੁੱਧਵਾਰ 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸ�ੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਵਚਨਵੱਧ : ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ

ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਵੱਲ�  ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਿਵਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁੱਕੜ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਚ ਸੰਬੋਧਨ

ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ

ਟਕਰਾਈ ਬੱਸ, ਿਤੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ

ਖੂਨਦਾਨ ਕ�ਪ ਦਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਜਾਰੀ
ਿਪ�ੰਿਟੰਗ ਪੈ�ੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਇੰਨ ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ : ਿਜ਼ਲ� ਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ

 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਾਪਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਮੂ

ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ
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     ਧਰਮਕੋਟ, 11 ਜਨਵਰੀ 

(ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਿਨੱਕੂ) : ਕਾਂਗਰਸ 

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 

ਲੱਗਾ ਜਦ� ਿਪੰਡ ਿਚਰਾਗਸ਼ਾਹ ਤ� 

ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮ�ਬਰ 

ਮ�ਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ, 

ਮ�ਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਰਸਾ ਿਸੰਘ, 

ਮ�ਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਜੰਟ ਿਸੰਘ, 

ਮ�ਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ�ਭਜੀਤ ਿਸੰਘ, 

ਿਨਰਮਲ ਿਸੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ, 

ਚਮਕੌਰ ਿਸੰਘ, ਿਕੱਕਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ 

ਲਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 

ਸਮੇਤ ਹਲਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਦਿਵੰਦਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ 

ਪਾਰਟੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਆਮ 

ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ 

ਉਸਾਰ ੂਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਓਹਨਾਂ 

ਪਾਰਟੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ। ਓਹਨਾਂ ਿਕਹਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 

ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵਾਅਿਦਆਂ 

ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਿਵੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 

ਹਣੁ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 

ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਦੱਲੀ ਦੀ 
ਂਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਉਦੇ 

ਸਮ� ਿਵੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 

ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ 

ਆਉਣਗੇ। ਓਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਦਿਵੰਦਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ 

ਵੱਲ�  ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਿਵੱਚ 

ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। ਓਹਨਾਂ ਿਕਹਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 

ਹਲਕੇ ਿਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀ ਇਥ� ਦੀ 

ਸੀਟ ਭਾਰੀ ਬਹਮੁਤ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਕੇ 

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਗੇ। 

ਓਹਨਾਂ ਿਕਹਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਦਾ 

ਰਹੇਗਾ।

   ਚਡੰੀਗੜ�, 11 ਜਨਵਰੀ : 

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਗਂਰਸੀ ਆਗੂ 

ਸੁਖਿਜਦੰਰ ਿਸਘੰ ਰਧੰਾਵਾ ਨੇ ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਿਬਕਰਮ 

ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੱ�  ਅਜੱ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 

ਬਲੋੀ ਬਲੋਣ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਿਗਆ 

ਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹ-ੁੰ
ਂ ਂਮਾਸ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਜਉ ਦਾ ਿਤਉ 

ਬਰਕਰਾਰ ਹ।ੈ ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਜੱ 

ਦੀ ਪਸ�ੈ  ਕਾਨਫਰਸੰ'ਚ ਮਜੀਠੀਆ 

ਵਲੱ�  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੜੈ ਿਵਚੱ ਪੜੈ 

ਧਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਕੰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ 

ਿਦਦੰਾ ਹੈ ਿਗਆ ਤੇ ਇਸਤ� ਅਦੰਾਜਾ 

ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ 

ਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵਚੱ ਰਿਹ ਕੇ 

ਲੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਹਵੋਗੇਾ। ਸੁਖਿਜਦੰਰ 

ਿਸਘੰ ਰਧੰਾਵਾ ਨੇ ਅਗੇੱ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਉਹ ਕਈੋ ਦਸ਼ੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਸੇ ਿਵਚੱ� 
ਂਹੀਰੋ ਨਹੀ ਬਿਣਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 

ਦੇ ਕਸੇ ਿਵਚੱ ਅਤੰਿਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਿਮਲੀ ਹ।ੈਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਾਦਲ 

ਦਲ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਸੇਾਂ 
ਂਿਵਚੱ� ਹਾਲੇ ਦਧੁੱ ਧਤੋਾ ਨਹੀ ਸਾਬਤ 

ਹਇੋਆ। ਸੁਖਿਜਦੰਰ ਿਸਘੰ ਰਧੰਾਵਾ 

ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇ ਇਨੰਾ 

ਹੀ ਸਚੱਾ-ਸੁਚੱਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਿਪਛਲੇ 

20 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਮਜੁਰਮਾਂ ਵਾਗਂ 

ਂਲੁਿਕਆ ਿਕਉ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਇਥੱ� 

ਤਕੱ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਬੋਾਈਲ 
ਂਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਰਖੱ।ੇਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਮਾਨਯਗੋ ਅਦਾਲਤ ਵਲੱ�  
ਂਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਸਗ� ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇੱ ਅਤੰਿਰਮ 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਿਜਸ ਤਿਹਤ 
ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਨੋ ਵੀ ਨਹੀ ਬਦੰ 

ਰਖੱ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ 

ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ 

ਲੋਕਸ਼ੇਨ ਵੀ ਸਾਝਂੀ ਰਖੱਣੀ ਪਵਗੇੀ। 

ਕਾਗਂਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ 

ਵਲੇੇ ਅਕਾਲੀ ਮਰੋਿਚਆਂ ਿਵਚੱ 

ਜਲੇ� ਾਂ ਕਟੱਣ ਜਾਦੇਂ ਸਨ ਪਤ�ੰ ੂ  ਅਜਕੇੋ 

ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਸ਼ਾ 

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਸੇਾਂ ਿਵਚੱ ਿਲਪਤ ਹਨ 

ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ 

ਿਦਤੱਾ।ਸ. ਰਧੰਾਵਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਮਜੀਠੀਆ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਸਗੰੀਨ ਕਸੇਾਂ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅਤੰਿਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇੱ ਵੀ 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੱ�  ਿਜਤੱ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 

ਕਰਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ 

ਿਘਨਾਉਣੇ ਕਮੰਾਂ ਿਵਚੱ ਪਲੀਤ ਹਈੋ 

ਿਮਟੱੀ ਤ� ਉਭੱਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ 

ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਹ।ੈ 

     ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ, 11 

ਜਨਵਰੀ (ਬੀਟੀਟੀ 

ਿਨਊਜ਼) :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ 

ਅਤੇ ਿਗੱਦੜਬਾਹਾ ਤ� 

ਿਵਧਾਇਕ ਅਮਿਰੰਦਰ 

ਿਸੰਘ ਰਾਜਾ ਵਿੜੰਗ 

ਦਾ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ 

ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਆਇਆ 

ਹੈ। ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ, 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 

ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁਕਤਸਰ 

ਨੇ ਦੱਿਸਆ, “ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 

ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵਿੜੰਗ ਦਾ 

ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ 

ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ ਲਈ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ 

ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ 

ਵਿੜੰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ� ਕੋਿਵਡ 

ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਆਪਣੇ 

ਮੁਕਤਸਰ ਿਨਵਾਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਲਆ 

ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ 
ਂਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀ 

ਹਨ। ਰੈਿਪਡ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ, ਮ� 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ, RTPCR ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਮ� ਕੋਿਵਡ 

ਸੰਕਰਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਮ� ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸੰਕਰਿਮਤ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ 

ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਿਨੱਜੀ 

ਸਹਾਇਕ, ਿਵਿਪਨ ਦਾ ਉਦ� 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ 

ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਣੁ ਠੀਕ ਹੈ।

    ਖਨੌਰੀ, 11 ਜਨਵਰੀ 

(ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਕੰਬੋਜ) : ਸ�ੀ 

ਗੁਰ ੂ ਰਿਵਦਾਸ ਮੰਦਰ  ਕਮੇਟੀ  

ਵਲ�  ਸ�ੀ ਗੁਰ ੂ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ 

ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ 

ਚਡ਼� ਕੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਗਾਇਕ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਗੁਰ ੂ

ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ 

ਭੇਟਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਿਨਹਾਲ 

ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ । ਦੱਧੁ ਮਾਹਰ ਇਸ 

ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 

ਬੀਬੀ ਰਾਿਜੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ 

ਨਹੰ ੁਨੇ ਿਸੱਧੂ ਵੱਲ�  ਅਤੇ ਇਸ ਐਸੱ 

ਐਚੱ ਓ   ਲਿਹਰਾ ਿਵਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ । ਇਸ 

ਮੌਕੇ ਕ�ਸਲਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 

ਵਾਈਸ ਪ�ਧਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ 

ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ,ਮਹਾਂਵੀਰ ਿਸੰਘ 

ਠੇਕੇਦਾਰ  ,ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੱਖਣ 

ਗੁਰਮੀਤ, ਗੁਰਪ�ੀਤ, ਅਮਨਦੀਪ, 

ਮਨੀਸ਼ ਲਾਡੀ ,ਪਰਗਟ, 

ਕੁਲਦੀਪ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ 

ਨੰਬਰਦਰ  ,ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 

ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਸ ਰਾਜ 
ਂਅੰਨਦਾਣਾ, ਿਬੰਦ ੂ ਢੀਡਸਾ 

,ਗੁਰਮੀਤ ਗੋਗਾ, ਸੰਜੂ ਕੁਮਾਰ 

ਸੈਕਟਰੀ ਟਰੱਕ ਮਾਰਕੀਟ  

,ਸਤੀਸ਼ ਵਾਲਮੀਕੀ ,ਿਰੰਕੂ 

ਬਾਲਮੀਕੀ, ਸੋਨੂੰ ਮੱਟ ੂ ਆਿਦ 

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ 

ਸਨ।
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   ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, 11 

ਜਨਵਰੀ (ਬੀਟੀਟੀ ਿਨਊਜ਼) :  

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ ਵੱਲ�  ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ 

ਪੜਾਓ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰ 

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ 

ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 

ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਸ�ੀ 

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ 0 ਤ� 1 

ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 

ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ 

ਸਮਾਗਮ ਿਵੱਚ ਡਾ. ਰੰਜੂ ਿਸੰਗਲਾ 

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਿਹਬ ਬਤੋਰ ਮੁੱਖ ਮਿਹਮਾਨ 

ਸਾਿਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਡਾ ਰੰਜੂ 

ਿਸੰਗਲਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ 

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਿਡਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਿਡਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਪਰਵਿਰਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜਣ 

ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 

ਉਹ ਪੜ� ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ 

ਖੜ ਸਕਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ 

ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਹਾੜੇ ਤੇ ਪ�ਣ ਕਰੀਏ ਿਕ 

ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ 

ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਤੋ 

ਪਿਹਲਾ ਬੱਚੀਆ ਨੂੰ ਕੱੁਖ ਿਵੱਚ 

ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਿਵਰੱਧੁ 

ਅਵਾਜ ਉਠਾਵਾਗੇ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ 

ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੋਕੇ 

ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀਆ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਕਣ। 

ਉਹਨਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਹੜੀ ਦਾ 

ਿਤਉਹਾਰ ਦੱਲੇੁ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਲੜਕੀਆ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਿਣਆ 

ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਲੜਕੀਆ ਦੀ ਕੱੁਖ ਿਵੱਚ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ 

ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆ ਨਾਲ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾ ਦਾ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 

ਿਵੱਚ ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਿਜਲ� ਾ 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾ ਸ਼ਤੀਸ਼ 

ਗੋਇਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ 

ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾ ਸੀਮਾ ਗੋਇਲ, 

ਰਤਨਦੀਪ ਕੌਰ ਿਜਲ� ਾ ਪ�ੋਗ�ਾਮ 

ਅਫ਼ਸਰ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਿਵਨੋਦ 

ਖੁਰਾਣਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 

ਸਮਾਗਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ 

ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਜਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਅਤੇ 

ਰੇਬੜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ।  ਇਸ ਸਮ� ਡਾ ਿਵਕਰਮ 

ਅਸੀਜਾ, ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪੀ.◌ੇਏ., 

ਮਨਪ�ੀਤ ਸੁਪਰਡ�ਟ, ਭਗਵਾਨ 

ਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਨਥ 

ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 

ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਮੋਹਨਦੀਪਮੋਹਨਦੀਪ

ਿਸੰਘਿਸੰਘ

ਮੋਹਨਦੀਪ

ਿਸੰਘ

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ

ਮਨਾਈ ਗਈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ

ਪੰਚਾਇਤ ਮ�ਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ

ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ
ਂਲੁਕਵੀ ਸਾਂਝ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ : ਸੁਖਿਜੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਰਾਜਾ ਵਿੜੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਈਸੋਲੇਟ

ਗੁਰ ੂਰਿਵਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲ�

ਰਿਵਦਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ  
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  ਰਾਜਨੀਿਤਕ  ਮਛੇਿਰਆਂ  ਵੱਲ�   

ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ  ਮੱਛਲੀਆਂ  ਸਮਝਦੇ  

ਹੋਏ  ਆਪਣੀ  ਕੰੁਡੀਆਂ  ਿਵੱਚ 

ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ 

ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ੋਰਾ 

ਉਤੇੱ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦਾ  ਪ�ਗਟਾਵਾ  ਕਰਦੇ  ਹੋਏ  

ਰਣਜੀਤ  ਿਸੰਘ  ਪਿਤਆਲਾ  ਅਤੇ  

ਸਾਥੀਆਂ  ਵੱਲ�   ਿਕਹਾ  ਿਗਆ  ਿਕ 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ  ਆਗੂ  ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ  

ਿਭਖਾਰੀਆਂ  ਦਾ  ਮੁਹੱਲਾ  ਸਮਝਦੇ  

ਹਨ।  ਉਕਤ  ਵਰਤਾਰੇ  ਨੂੰ  
ਂਠੋਕਵੀ ਿਟੱਚਰ  ਕਰਦੇ  ਹੋਏ  

ਰਣਜੀਤ  ਿਸੰਘ  ਪਿਤਆਲਾ  ਦੇ  

ਸਾਥੀਆਂ  ਵੱਲ�   ਸਥਾਨਕ  ਬੇਲਾ  

ਚ�ਕ  ਿਵੱਚ  ਬੈਨਰ ਲਗਾ  ਕੇ  
ਂਮੀਡੀਆ  ਦੀ  ਹਾਜ਼ਰੀ  ਿਵੱਚ  ਨਵੀ  

ਪਾਰਟੀ  ਦੇ  ਗਠਨ  ਦਾ  ਐਲਾਨ  

ਕੀਤਾ  ਹੈ।  ਉਨ�ਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ 
ਂਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਏ.ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. (ਅਣਖ ਮਾਰ ੂ

ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ) ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਿਨਸ਼ਾਨ 

ਿਟਫਨ (ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ) ਹੈ। 

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ�  ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ 

ਚਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ 

ਗਈ।

1. ਸਾਰੇ  ਟੱਬਰ  ਲਈ  

ਿਤੰਨ�  ਟਾਈਮ  ਿਟਫਨ  ਅਤੇ  ਦੋਨ�  

ਟਾਈਮ  ਚਾਰ  ਦੀ  ਕੇਤਲੀ  ਘਰ  

ਬੈਠੇ ਪਹੰਚੁੇਗੀ।

2. ਨੈਟ  ਪੈਕ  

ਵਾਈ—ਫਾਈ  ਫਰੀ  ਅਤੇ  ਹਰ  

ਸਾਲ  ਸਾਿਰਆਂ  ਨੂੰ  ਨਵਾਂ  

ਸਮਾਰਟ  ਫੋਨ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਿਬਜਲੀ,  ਪਾਣੀ,  

ਸੀਵਰੇਜ਼  ਆਿਦ  ਦੇ  ਿਬੱਲ  ਖ਼ਤਮ  

ਕੀਤੇ  ਜਾਣਗੇ  ਅਤੇ  ਸਾਰੇ  ਮੀਟਰ  

ਪੱਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

4. ਜਨਮ,  ਿਵਆਹ,  

ਤਲਾਕ,  ਅੰਿਤਮ  ਿਕ�ਆ  ਕਰਮ  

ਅਤੇ  ਅੰਿਤਮ  ਅਰਦਾਸ  ਦਾ  

ਖ਼ਰਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਿਵਧਾਇਕਾਂ  ਦੇ  ਿਕਰਦਾਰਾਂ  ਤੇ  

ਤੰਨਜ਼  ਕੱਸਿਦਆਂ  ਪਿਤਆਲਾ  ਨੇ  

ਿਕਹਾ  ਿਕ  ਸਾਡੀ  ਪਾਰਟੀ ਿਵੱਚ�  

ਿਜਹੜੇ  ਿਵਧਾਇਕ  ਹੋਰ  

ਪਾਰਟੀਆਂ  ਿਵੱਚ  ਜਾਣਗੇ  ਉਨ�ਾਂ  
ਂਤੇ  ਕੋਈ  ਇਤਰਾਜ਼  ਨਹੀ  ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ  ਪਰ  ਜਦ�  ਉਹ  ਵਾਿਪਸ  

ਪਾਰਟੀ  ਿਵੱਚ  ਆਉਣਗੇ  ਤਾਂ  

ਉਨ�ਾਂ  ਦੇ  ਸਿਤਕਾਰ  ਵਜ�  ਘਰ  

ਵਾਪਸੀ (ਥੁੱਕ  ਚੱਟ  ਸਮਾਗਮ)  

ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ।  ਆਿਖਰ  ਿਵੱਚ  

ਰਣਜੀਤ  ਿਸੰਘ  ਪਿਤਆਲਾ  ਨੇ  

ਗੰਭੀਰ  ਹੰਦੁੇ ਹੋਏ  ਿਕਹਾ  ਿਕ  ਲੋਕ  

ਸਬਿਸਡੀਆਂ  ਤੇ  ਮਸਤ  ਹੋਣ  ਦੀ  

ਬਜਾਏ  ਪਾਰਟੀ  ਲੀਡਰਾਂ  ਨੂੰ  ਇਹ  

ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਰੂ  ਪੁੱਛਣ  ਿਕ  ਉਨ�ਾਂ  

ਵੱਲ�   ਘੱਟੋ—ਘੱਟ  ਿਪਛਲੇ  15  

ਸਾਲਾਂ  ਿਵੱਚ  ਰਜ਼ੁਗਾਰ  ਦੇ  ਿਕਹੜੇ  

ਵਸੀਲੇ  ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।  ਉਨ�ਾਂ  ਿਕਹਾ  

ਿਕ  100  ਵਰਕਰਾਂ  ਦੇ  ਕੰਮ  

ਕਰਨ  ਵਾਲੀ  ਫੈਕਟਰੀ  ਨਾਲ  

ਘੱਟੋ—ਘੱਟ  1000 ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ  

ਅਿਸੱਧੇ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਵੀ  ਰਜ਼ੁਗਾਰ  

ਿਮਲਦਾ  ਹੈ।  ਰਪੂਨਗਰ  ਿਵਧਾਨ  

ਸਭਾ  ਦੇ  ਹਲਕੇ  ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ  15  

ਸਾਲਾਂ  ਿਵੱਚ  ਕੋਈ  ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ  

ਬਣਾਉਣ  ਵਾਲੀ  ਫੈਕਟਰੀ  ਵੀ  
ਂਨਹੀ  ਲੱਗੀ।  ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ  

ਹਾਲਾਤ  ਵੀ  ਇਸ  ਤ�  ਵੱਖਰੇ  
ਂਨਹੀ  ਹਨ।  ਇਸ  ਮੌਕੇ  ਉਨ�ਾਂ  ਦੇ  

ਨਾਲ  ਿਨਰਮਲ  ਿਸੰਘ 

ਲੋਧੀਮਾਜਰਾ,  ਬਲਿਵੰਦਰ  ਿਸੰਘ  

ਗਰੇਵਾਲ,  ਗੁਰਨਾਮ  ਿਸੰਘ  

ਢੇਰੋਵਾਲ,  ਬਲਬੀਰ  ਿਸੰਘ  

ਪਪਰਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਪਪਰਾਲਾ, ਜਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਆਿਦ 

ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਧਰਤੀ ਉਤੇੱ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਸਾਥੀਓ

ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ ਕਹਾਵੇ।

ਹਿਰਆਲੀ ਿਜਸਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵੱਸੇ

ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵੇ।

ਪਹਾੜ ਸੱਜੇ,ਨਾਲ, ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੁਾਂ

ਿਕਸੇ ਚ� ਭਾਸੇ ਸ਼ਕਲ ਅਜਗਰ ਦੀ

ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਵਲ ਵਲੇਵਾਂ ਪਾਵੇ।

ਝਰਿਨਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮ� ਕਰਾਂ

ਵਾਂਗ ਹੀਿਰਆਂ ਡੋਰੀ ਜਾਪਣ

ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਦ ੂਇਓ ਂਕਰਦੀਆਂ

ਿਜਵ� ਿਬਨਾਂ ਸਾਜ� ,ਿਪਆ ਕੋਈ ਸਾਜ ਵਜਾਵੇ।

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, 

ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਥੇ

ਿਕਤੇ ਿਮਟੀ ਪਈ ਉਬਲੇ

ਤੇ ਿਕਤੇ ਲਾਵਾ ਹੈ ਫੱਟੁੇ

ਤਾਹੀਓ ਂਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ “ਸ�ਰਗ” ਕਹਾਵੇ।

ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਵੱਿਸਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ
ਂਬੀਚਾਂ ਦੀਆਂ , ਲੋਕੀ ਲੁਟਦੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ

ਮੌਜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਿਫਰ ਦੇਸ ਨਾ ਐਵਂ� ਕਹਾਵੇ।

ਸਕਾਈ ਟਾਵਰ ਲੰਮ ਸਲੰਮਾ,ਚੜ ਟੀਸੀ,

ਿਜਹੜਾ ਜਾਵੇ ,ਦਨੁੀਆਂ ਭਰਦੇ ਲੁਟੇ ਉਹ ਨਜਾਰੇ।

ਦੱਖਣੀ ਿਹੱਸੇ, ਬਰਫ ਦੀ ਜਦ ਿਵਛ ਜਾਂਦੀ ਚਾਦਰ

ਖ਼ਬੂਸੂਰਤੀ ਉਸਦੀ ਯਾਰੋ, ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰ ਬੁਲਾਵੇ।

ਹਿਰਆਲੀ ਿਵਛੀ,ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ

ਿਦਲ ਕਰੇ ਧਾਅ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈਏ

ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਇਸਦੀ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਚ,ਲੋਰੀ ਦੇ ਸੁਲਾਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮ� ਕਰਾਂ

ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦੀ

ਕੋਈ ਈਰਾਨੀ,ਕੋਈ ਅਫਰੀਕੀ ਤੇ

ਕੋਈ ਇੰਗਲ�ਡ ਤ� ਆਇਆ

ਕਨੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹ ਿਕ 

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਵੇ।

ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਾਥੀਓ

ਕੱਢਕੇ ਨਚੋੜ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵੇਿਖਆ

ਗੋਰੇ ਏਥੇ ਦੇ ਜਗਤ ਤ� ਚੰਗੇ

ਤਾਹੀਓ ਂਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਇਹ ,”ਜ�ਟਲਮੈੱਨ” ਦੇਸ਼ ਸਦਾਵੇ।

ਧਰਤੀ ਉਤੇੱ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਸਾਥੀਓ,

ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ ਕਹਾਵੇ।

  ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਅਬਾਦੀ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 

ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ 
ਂਹੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ�ੀ ਦਾ 

ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ 

ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ 

ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  1984 ਿਵੱਚ ਸਵਾਮੀ 

ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਵਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ 

ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ ਵਜ� ਮਨਾਉਣ ਦਾ 

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 1985 ਿਵੱਚ ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ 

ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸਵਾਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 12 

ਜਨਵਰੀ 1863 ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

1893 ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ 

ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਿਵਸ਼ਵ 

ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ 

ਸਬੰਧੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਵਾਮੀ 

ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜਾ 

ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ 

ਿਵਚਲੀ ਦਰੂੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਿਜਕ 

ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਤ ਵਜ� ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸਾਲ 1902 ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ 39 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 

ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ 

ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਿਵੱਚ 

ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ 

ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ� 

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ�ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ 

ਸਵਾਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 

ਿਦਵਸ ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ ਦੇ ਰਪੂ 

ਿਵੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚਿੁਣਆ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 12 

ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ 

ਵਜ� ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ 

ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ�  ਖਾਸ 

ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ 

ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 

ਤ� ਜਾਣ ੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ�  ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ 

ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੁਵਕ 

ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ�  ਵੀ ਇਸ 

ਮੌਕੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮੀ 

ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 

ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ, 

ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਿਕੰਗ 

ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚਾਰਟ ਮੇਿਕੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ, 

ਬਿਹਸ, ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਰੈਲੀਆਂ, ਕੌਮੀ 

ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਕ�ਪ, ਖੂਨਦਾਨ ਕ�ਪ, 

ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ 

ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਨਿਹਰ ੂਯੁਵਾ ਕ�ਦਰ ਵੱਲ�  ਵੀ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ�ੀ ਿਵੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨਾ ਹੰਦੁਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 

ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੰਦੁਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ 
ਂਕਰਦੇ ਸਮ� ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਂ ਂਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸਗ� ਇਹਨਾਂ 

ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿਲਆ 
ਂਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਕੁਝ 

ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ 

ਹੋਏ ਹ�। ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਹਰ 

ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ ਦਾ ਇੱਕ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਥੀਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਥੀਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਥੀਮ ਦਾ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਅਜੇ ਤੱਕ 
ਂਐਲਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਲ 

2021 ਿਵੱਚ ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ ਦਾ 

ਥੀਮ ''ਯੁਵਾ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਵ� ਭਾਰਤ 

ਦਾ'' ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਲ 

2020 ਿਵੱਚ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਨਰਮਾਣ 

ਲਈ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ 

ਕਰਨਾ'' ਥੀਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ 

ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ 

ਕੋਈ ਥੀਮ ਚਿੁਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ 

ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ 

ਜਾਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 

ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ 

ਿਦਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲ�  ਪਿਹਲੀ 

ਵਾਰ ਸਾਲ 2000 ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਦਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ 

ਉਭਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ 

ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ 

ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ�ੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਸਾਿਹਤ, 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵ� 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰਣੂ 

ਹੱਿਤਆ, ਦਹੇਜ ਪ�ਥਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ 

ਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ 

ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ�ੀ ਆਪਣੀ ਦਰੂ ਅੰਦੇਸ਼ੀ 
ਂਸੋਚ ਰਾਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੁਪਾਊ 

ਤਾਕਤਾਂ, ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤ� 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ 

ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ 

ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤ� ਭਟਕਾਉਣ 

ਲਈ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫਸਾ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ 

ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 

ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ 

ਦੀ 

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 

ਿਵੱਚ 

ਆਪਣਾ 

ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾ 

ਸਕਣਗੇ।

12 ਜਨਵਰੀ 2022                   ਬੁੱਧਵਾਰ 

ਵਰ�ੇਗੰਢ ਮੁਬਾਰਕਵਰ�ੇਗੰਢ ਮੁਬਾਰਕਵਰ�ੇਗੰਢ ਮੁਬਾਰਕ

ਮਨਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘਮਨਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ

ਹਰਜੋਤ ਕੌਰਹਰਜੋਤ ਕੌਰ

ਮਨਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ

ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ

ਵਰ�ੇਗੰਢ ਮੁਬਾਰਕਵਰ�ੇਗੰਢ ਮੁਬਾਰਕਵਰ�ੇਗੰਢ ਮੁਬਾਰਕ

ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ

ਮਨਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘਮਨਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ

ਹਰਜੋਤ ਕੌਰਹਰਜੋਤ ਕੌਰ

ਮਨਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ

ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ

ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ

ਜਨਮਿਦਨਜਨਮਿਦਨ

 ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ

ਜਨਮਿਦਨ

 ਮੁਬਾਰਕ

ਜਨਮਿਦਨਜਨਮਿਦਨ

 ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ

ਜਨਮਿਦਨ

 ਮੁਬਾਰਕ

 ਸੁਰੇਸ਼   ਸੁਰੇਸ਼   ਸੁਰੇਸ਼   ਸੁਰੇਸ਼   ਸੁਰੇਸ਼   ਸੁਰੇਸ਼  

ਯੁਵਾ ਪੀੜ�ੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਿਵੱਖਯੁਵਾ ਪੀੜ�ੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਿਵੱਖਯੁਵਾ ਪੀੜ�ੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਿਵੱਖ

(12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਿਦਵਸ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼)

9417830981

ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਜੋਗਾ
ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ

ਸ਼ਰਮਾ

ਯੁਵਾ ਪੀੜ�ੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਿਵੱਖਯੁਵਾ ਪੀੜ�ੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਿਵੱਖਯੁਵਾ ਪੀੜ�ੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਿਵੱਖ

ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਏ.ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ.

ਪਾਰਟੀ ਉਤੱਰੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ :ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਿਤਆਲਾ
ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਿਦਆਂਗੇ, ਅਣਖ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਪਾਣੀ ਤ� ਬਰੀਕ ਿਦਆਂਗੇ
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ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ

ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ

ਆਪਸ ਦੇ ਿਵੱਚ

ਪਾਉਣ ਲੜਾਈਆਂ

ਵੋਟਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਚੱਲੂ ਸ਼ਰਾਬ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰ ੂਖ਼ਰਾਬ

ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੜਾਊ

ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਦੇ ਿਵਰੱਧੁ ਭੜਕਾਊ

ਂਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀ ਹੰਦੁੀ

ਧੜ�ੇਬੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਲੋਕੋ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਦਰਾਰਾਂ

ਕਰਦੀ ਫਾੜੀ-ਫਾੜੀ ਲੋਕੋ

ਬਚੋ ਿਜੰਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਟਲੋ ਿਜੰਨਾਂ ਵੀ ਟਲ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਸਹੌੜੇ ਵਾਲ਼ਾ ਦਵੇ ਦਹੁਾਈਆਂ

ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ

ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ

ਆਪਸ ਦੇ ਿਵੱਚ

ਪਾਉਣ ਲੜਾਈਆਂ

05

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਨੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਇੱਕ ਆਈ ਜੋਤ ਨੂਰਾਨੀ।

ਿਜਸ ਦਾ ਕੱੁਲ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ।

ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਚੇ ਸਿਤਗੁਰ, ਸ਼ੰਕਾ ਸਭ ਦੀ ਲਾਹੀ।

ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਸਜਦਾ, ਿਦਸ ਪਈ ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ।

ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੇ, ਿਵੱਚ ਮੁੰਿਡਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ

ਭਾਗਾਂ........

ਪੰਜ ਿਪਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਉਸਨੇ, ਸੱੁਤੀ ਅਣਖ ਜਗਾਈ।

ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾ ਕੇ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ।

ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਜ਼ਾਿਲਮ ਨੂੰ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਨਾਨੀ

ਭਾਗਾਂ.........

ਮੁਰਦਾ ਰਹੂਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ, ਮੁੜ ਤ� ਪਾਈਆਂ ਜਾਨਾਂ।

ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ, ਲਾਇਆ ਓਸ ਯਰਾਨਾ।

ਉਹਦੇ ਿਸੱਖਾਂ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਣ ਿਪਲਾਇਆ ਪਾਣੀ

ਭਾਗਾਂ.........

ਿਤਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖ਼ਾਿਤਰ, ਸਾਇਆ ਿਸਰ� ਿਮਟਾਇਆ।

ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ।

ਰੋਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੰਗ, ਜ਼ਾਿਲਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

ਭਾਗਾਂ........

ਉਸ ਦੇ ਿਨੱਿਕਆਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਕਰ ਿਦਖਲਾਏ।
ਂਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨੀਹ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ, ਿਸੱਖੀ ਮਿਹਲ ਬਣਾਏ।

ਜੱਸ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀਕਣ ਗਾਵੇ, 'ਦੀਸ਼' ਦੀ ਕਲਮ ਿਨਮਾਣੀ

ਭਾਗਾਂ......
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    ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਿਡਆਂ ਿਵੱਚ 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੰਦੁਾ ਿਰਹਾ 

ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਇਹੀ 

ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ ਦਾ 

ਦਰਜ਼ਾ ਮਰਦ ਤ� ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਔਰਤ 

ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 

ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ,ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੀ 
ਂਿਕਉ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 

'ਪੱਥਰ' ਿਕਹਾ ਿਗਆ 'ਕਦੇ ਪੈਰ ਦੀ 

ਜੁੱਤੀ' ਤੇ ਕਦੇ ਕੱੁਝ ਹੋਰ...।

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 

ਿਵਰੱਧੁ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ 

ਉਠਾਈ ਸੀ ਿਕ....

ਸੋ ਿਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ,

ਿਜਤੁ ਜੰਮਿਹ ਰਾਜਾਨ।।

ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਤਾਰੇ 

ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ 

ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ।

ਹਣੁ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ 

ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੜ� ਿਲਖ 

ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਣੁ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਿਵੱਚ 

ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਿਗਆ 

ਹੈ।ਜਨਸੰਿਖਆ ਵੱਧਣ ਦੀ 

ਸੱਮਿਸਆ ਤ� ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰਕੂ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ -ਕੱਲ�  ਤਾਂ ਕਈ 

ਮਾਪੇ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਘਰ 

ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ 

ਹੈ। ਇੱਥ� ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ 

ਹੈ। ਅੱਜਕਲ�  ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 

ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ 

ਜਦਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੀ 

ਲੋਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ 

ਜੰਮਣ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸੋਸੇ ਜਾਂਦੇ 

ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ�  ਲੋਕ 

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਿਡਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ 

ਿਪਆਰ ਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ 

ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ 

ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦਜੇੂ ਪਾਸੇ ਜਦ� 

ਅਖਬਾਰ ਚੱਕੋੁ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ 

ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੰਦੁੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰੇ 

ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਿਦਲ ਦਿਹਲ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਿਕਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਿਕਤੇ 

ਤੇਜ਼ਾਬ, ਿਕਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਿਕਤੇ ਸਹਿੁਰਆਂ 

ਵੱਲ�  ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ�ਾ ਦੇਣਾ ਹਜੇ 

ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਣੂ ਹੱਿਤਆਂ 

ਦੇ ਿਵਰੱਧੁ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 

ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱੁਝ ਲੋਕ 

ਗਰਭ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ 

ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਿਤਆ ਕਰਵਾ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਨੁੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ 

ਦਨੁੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਸੱਭ ਅਨੈਿਤਕ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਿਵਰੋਧੀ 

ਕੰਮ ਹਨ ਪਰ ਓਦ� ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਪੂਰੀ 
ਂਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ਼ ਿਸਹਤਮੰਦ ਨਹੀ ਹੰਦੁੀ।

ਂਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਿਜਸ ਸਮਾਜ 

ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਾਂ ਉਥੇੱ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ 

ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ 

ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਹੋਵੇ, 

ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਿਵਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 

ਵੀ ਹੋਰ ਔਖਾ ਿਬੱਖੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। 

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ 

ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 
ਂਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀ ਛੱਡਦੀਆਂ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਹੰਦੁੇ 

ਹਨ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋ 
ਂਕੇ ਿਨਭਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ 

ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ 

ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹਤੁ ਸਿਹਜਤਾ 

ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਵੀ ਿਨਭਾਅ ਲੈਦੀਆਂ 

ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵ� 

ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਦੋਵ� 

ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ 

ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ 

ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾਂ ਪਾਈਏ ਪਰ 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ 

ਲੋਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਕੁੜੀਆਂ 

ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਈਏ। 

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ 

ਨਾ ਹੋਣ 

ਦੇਈਏ। ਇਹੀ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਅਸਲੀ 

ਲੋਹੜੀ 

ਹੋਵੇਗੀ।

   ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਵ� 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 

ਲਗਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਿਚੰਿਤਤ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ 

ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਹੋਮ 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 

।ਕਈ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਿਫਊ 

ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 

ਦੋਵ� ਡੋਜਾਂ ਲਗਾਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ 

ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਿਬਆਂ 

ਿਵਚ ਚੋਣਾਂ ਿਸਰ ਤੇ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ 

ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ 

ਦੇਈਏ ਿਕ ਜਦ�22 ਮਾਰਚ 2020 ਿਵੱਚ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ 

ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਤੇੱ ਅਸਰ 

ਿਪਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੱਕੇੁ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ�ਡਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਸੂਿਬਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਬਹਤੁ ਹੀ 

ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ 

ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਮੁੜ ਕੋਰੋਨਾ 

ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਡਰ ਤ�  ਕਈ 
ਂਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ। ਿਦਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਿਫਰ 

ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਖੜ�ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 

ਿਫਰ ਭੱੁਖਮਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਤਾਉਣ 

ਲੱਗਾ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਕ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 

ਸਾਨੂੰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਜਾਰੀ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਹੈ। ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਬਨਾ 

ਮਾਸਕ ਤ� ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ 

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ।ਆਪਣੀ ਿਦ�ੜ, 

ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 
ਂਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ 

ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ 

ਿਬਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ 

ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਿਰਸ਼ਤਾ ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ 

ਗਿਹਰਾ ਅਤੇ ਵਜਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 

ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ' 

ਿਰਸ਼ਤਾ'। ਇਹਨਾਂ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨਾਲ 

ਜੀਵਨ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ-ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ 

ਪ�ਤੀਤ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ�  ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ 

ਉਤੇੱ ਅਨੇਕਾਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਪੜ�ਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

         ਕਈ ਿਰਸ਼ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱੁਖੇ ਪੈਣ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਿਰਸ਼ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ 

ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਗ�ਿਹਸਥ ਜੀਵਨ 

ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਿਗਣਤ 

ਿਰਸ਼ਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਥਾਂ ਲ�ਦੇ ਹਨ ; 

ਿਜਹੜੇ ਮਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਨਭਦੇ 

ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਿਵਵਹਾਰ 

ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ 

ਖ਼ਨੂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ 
ਂਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ; ਿਕਉਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਂਬਦਲ ਨਹੀ ਹੰਦੁਾ। 

         ਅੱਜ ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ 

ਦਨੁੀਆਂ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚਲਾ 
ਂਿਨੱਘ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀ 

ਿਰਹਾ ਬਲਿਕ ਖ਼ਤਮ ਹੰਦੁਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਹੈ। ਪੈਸੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 

ਦੌੜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਿਜੱਤੀ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਤਵ�-ਿਤਵ� ਹੀ ਉਹ ਿਰਸ਼ਤੇ 

ਹਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ 

ਅਤੇ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਬਲੀ 

ਮੰਗੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ 

ਵੱਸ ਪ�ਿਤਸ਼ਟਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ� 

ਕੇ ਇਹ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਈ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ 
ਂਘਾਣ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀ 

ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ 

ਇਸ ਿਨੱਘ ਦੀ ਘਾਟ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭੀੜ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਿਰਆ ਿਫਰਦਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗੀ 

ਵਰਗੀ ਹੰਦੁੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ਼ ਧਨ-

ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੰਦੁੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਦਨੁੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਵਾਿਦਸ਼ਟ ਵਸਤੂ 

ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਹਰ ਿਵਅੰਜਨ ਤਾਂ 
ਂਖਰੀਦ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾ ਨਹੀ 

ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਕਰੇਗਾ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤ� ਹੱਥ 

ਧੋਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਬਸਤਰ ਨਾਲ਼ 

ਯਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

          ਅੱਜ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ 

ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੌਲ਼ੀਆਂ ਪੈ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਖਰ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ 

ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਿਤੜਕਿਦਆਂ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ 

ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

            ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚਲੀ ਤਰੇੜ 

ਿਦਨ� ਿਦਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ 

ਬਲਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕਈ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭ�ਟ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਅੱਜ ਦਾ 

ਮਨੁੱਖ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ 

ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨ 

ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ 

ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਿਮ�ਗ-

ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਦੀ ਿਨਆਈ ਹੀ ਹੈ। 

          ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨੇ 

ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖ ਹਣੁ ਅਜ਼ਾਦ ਪਿਰੰਦੇ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ 

ਰਿਹਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਨਆਣੇ-ਿਸਆਣੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਂਪਸੰਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹੀ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਸਤ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। 

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿਕਸੇ 
ਂਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। 

ਜਦ� ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਫਰ ਹੀ 
ਂਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀ 

ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਤੰੂ ਕੌਣ ਤੇ ਮ� ਕੌਣ ਦਾ 

ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। 

           ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵਚ ਸਭ 

ਤ� ਵੱਧ ਝੱਲਣਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਿਰਹਾ 
ਂਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ 

ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਉਸ ਿਬਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੰਦੁਾ 

ਹੈ। ਮਨ-ਮਟਾਵ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ 

ਹਣੁ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 
ਂਝੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ 

ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੱਲ�   ਕੀਤੀ 
ਂਜਾਂਦੀ ਬੇਪ�ਵਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਉਦੇ ਜੀਅ 

ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

          ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਦੇ 

ਬਜੁਰਗ ਆਪਣਾ  ਿਨੱਜ ਿਤਆਗ ਕੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਬਣਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ 

ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ 

ਿਕ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮ� ਸਨ ਉਹ ਹਣੁ ਬਦਲ 

ਚੱਕੇੁ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ 

ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਟੱਪਣੀ 

ਕਰਨੋ◌ੋ ਬਾਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਹੀ 

ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਿਕ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ 
ਂਕਰਨ ਤ� ਬਚ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ 

ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ 

ਤਾਂ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ 

ਨਸਲਾਂ 

ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਹੀ ਪ�ਫੱਿੁਲਤ 

ਹੋ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। 
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"ਇੰਨਾਲ਼ਾਹ ਹਾ ਮਾ ਅਸ 

ਸਾਿਬਰੀਨ"

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਕਰਨ 

ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ 

ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ  ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਵ� ਉਸ ਸਮ� 

ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ 

ਜਦ� ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲ�ਦਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 

ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਵੀ 

ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ 
ਂਭਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੀ ਸਬਰ ਦਾ 

ਫਲ ਿਮੱਠਾ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁ ਬਕਰ (ਸਹਾਬੀ- 

ਿਜੰਨਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ 

ਿਦੱਤਾ) ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ (ਅੱਲਾਹ ਦੇ 

ਿਪਆਰੇ ਨਬੀ) ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 

ਸੀ। ਉਥੇੱ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। 

ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ 

ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ 

ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਅਬੁ ਬਕਰ ਸਬਰ ਕਰੀ 

ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦ� ਉਹ 

ਆਦਮੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ 

ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ 

ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 

ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁ ਬਕਰ ਤ� ਬਰਦਾਸ਼ਤ 

ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 

ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੋ 

ਉਹ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ 
ਂਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ 

ਬਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ� ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਦੇ ਹੀ 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਉਥ� ਉਠੱ ਕੇ ਚਲੇ 

ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਅਬੁ ਬਕਰ 

ਬਹਤੁ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ 

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਏ ਤੇ 

ਪੁੱਿਛਆ,"ਜਦ� ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਇਨ�ਾਂ ਕੁਝ 
ਂਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਓਦ� ਤਾਂ ਤੁਸੀ 

ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, 

ਪਰ ਜਦ� ਮ� ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ 
ਂਚਾਿਹਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਥੱ� ਉਠੱ ਕੇ ਆ 

ਗਏ।" "ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ।" ਹਜ਼ੂਰ 

ਪਾਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਬੁ 

ਬਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੋਲ 
ਂਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀ ਚੱਪੁ ਸੀ ਫਿਰਸ਼ਤੇ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 

ਨੇਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 
ਂਪਰ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰਸ਼ਤੇ 

ਉਥੱ� ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ 
ਂਨਹੀ ਉਥੇੱ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ? ਹਜ਼ੂਰ 

ਂਪਾਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀ 

ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਤੇ 

ਚੱਪੁ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 

ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ 

ਸਾਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਪੱਰ ਡੋਰ 
ਂਛੱਡਣੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀ 

ਸਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ 

ਿਫਰ ਖ਼ਦੁਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਰ 
ਂ ਂਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਨਹੀ। ਪਰ ਜਦ� 

ਂਅਸੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 

ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 
ਂਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਤੇ ਉਹ 

ਂਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ। ਇਹ 

ਵਾਿਕਆ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ  

ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਤੁ 

ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੋ 

ਜਾਯਜ਼ ਬਦਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਂ 
ਂਵਾਿਹਗੁਰ ੂਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀ 

ਂਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ 

ਅੱਲਾਹ, ਭਗਵਾਨ, ਵਾਿਹਗੁਰ ੂ

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਯਕੀਨ ਦੀ। 

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ 
ਂਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱੁਝ ਨਹੀ ਿਵਗਾੜ 

ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਨੁੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਂਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰਤ ਿਵੱਚ। ਸੋ ਅਸੀ 

ਸਭ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਤੇ 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ 
ਂਿਕੰਨੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀ 

ਹੋਣਗੇ।

ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਿਕ 

ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਸ਼ 
ਂ ਂਿਵਚ ਅਸੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਿਕਉਿਕ  

ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 

ਕੋਲ ਹੈ ਬਹਿੁਤਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ 
ਂਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੰਦੁਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਿਨਆਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ 

ਸੰਤੋਖ 

ਭਰਪੂਰ 

ਜੀਵਨ 

ਿਜਉਣ 

ਦੀ।

     ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਉਚੱ ਿਸੱਿਖਆ 

ਦਾ ਕੱੁਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 

ਤਕਰੀਬਨ 26% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਦਾ ਕੱੁਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 29.5 

ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਕੱੁਲ 993 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

51649 ਉਚੱ-ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ ਕਾਲਜ 

ਹਨ। ਭਾਵ� ਉਚੱ-ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕੱੁਲ 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ 
ਂਚਣੌੁਤੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਿਕ ਿਵਸ਼ਵ-

ਿਵਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਐਸੱਏ ਦੀ 

ਉਚੱ-ਿਵੱਿਦਆ ਕੱੁਲ ਦਾਖ਼ਲਾ 

ਅਨੁਪਾਤ 88, ਯੂਕੇ ਦਾ 69, 

ਜਰਮਨ 70 ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 69 ਹੈ 

। ਉਚੱ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਨਵ� ਕੌਸ਼ਲ 

ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 

ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਚ ਿਸੱਧੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 
ਂਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਿਕਉਿਕ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਨਵ� ਅਤੇ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਐਫੱਆਈਸੀਸੀਆਈ-

ਈਵਾਈ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 'ਚ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਚੱ-ਿਸੱਿਖਆ 

ਿਵਚ ਕੱੁਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 

ਹਣੁ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ 

ਦੇ ਉਭੱਰਨ ਨਾਲ 2030 ਤਕ 

ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤ� ਵਧ ਕੇ 50 

ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪਹੰਚੁ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 

ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਭਾਰਤ 

50% ਜੀਈਆਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿਵਚ 

ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 

100 ਿਮਲੀਅਨ ਯੋਗ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ 
ਂਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਚ ਜਗ�ਾ ਨਹੀ ਬਣਾ 

ਂਸਕਣਗੇ ਿਕਉਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

ਕੋਲ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੈਣ ਦੀ 
ਂਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ 

ਵੱਲ�  ਉਚੱ-ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ 
ਂਅਧੀਨ ਆਂਉਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ 

ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਿਵਭਾਗ, 

ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ�ਾਂਟਸ ਕਿਮਸ਼ਨ 

ਵੱਲ�  ਿਨਯਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ 

ਦੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ 

ਨਵੀਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ 

ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ 

ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 

ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਚੱ ਿਸੱਿਖਆ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀ 

ਂਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਿਕਉਿਕ ਬੁਿਨਆਦੀ 

ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵੱਿਦਅਕ 

ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਸ ਸਮ� ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਚਅੂਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 

'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਿਕ ਇਕ 'ਗੈਰ-

ਸੰਪਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ' ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 

ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਂਨਹੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਿਧਆਪਨ 

ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵੀਨਤਾ 

ਭਿਰਆ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਭਾਵ� ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ 

ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲ�  ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਉਨੱਤ ਕੋਰਸਾਂ ਤਕ 

ਪਹੰਚੁ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 

ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ 

'ਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ 

ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ 

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਿਧਆਪਕਾਂ 

ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਕਈ 

ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ�ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹ-ੁਿਗਣਤੀ 

ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ 

ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਕਈ ਅਿਧਆਪਕ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 

ਲਾਈਵ ਸਟ�ੀਿਮੰਗ, ਜ਼ੂਮ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ 

ਕਲਾਸਰਮੂ, ਮੂਡਲ ਕਲਾਿਸਜ਼ ਅਤੇ 
ਂਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀ 

ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ੀਿਖਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਆਈਸੀਟੀ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ 

ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਆਧਾਿਰਤ 

ਮਾਈਕਰੋ-ਕੋਰਸ, ਈ-ਬੁੱਕਸ, 

ਿਸਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਲ, ਗ�ਾਿਫਕਸ, 

ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਕੁਇਜ਼, ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ 

ਈ-ਨੋਟਸ ਵਰਚਅੂਲ ਕਲਾਸ ਰਮੂ 

ਟੀਿਚੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੰਚੁਯੋਗ, 

ਰਝੁੇਵ� ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ�ਸੰਿਗਕ ਬਣਾ 
ਂਰਹੇ ਹਨ। ਿਪਛਲੇ ਿਦਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 

ਿਵਚ ਛਪੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਿਰਪੋਰਟ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 

ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੌਰਾਨ 

ਕਈ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਿਖਆ 

ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਂਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ�ਡੂ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 

ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 

ਸਮ� ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਤ� 
ਂਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਔਖੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 

ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 

ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚਅੂਲ ਲਾਈਵ 

ਸਬਕ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਓਪਨ 
ਂਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਚੱ-ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ 

ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ 

28 ਿਡਜੀਟਲ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ 'ਚ� 

'ਸਵੈਯਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ 

ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਕ ਅਿਜਹਾ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੇ 

ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ ਿਸਧਾਂਤਾਂ- 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਪਹੰਚੁ, 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰੀ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ 

ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤ� 

ਿਬਹਤਰ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲ�  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਾ 

ਹੈ ਜੋ ਹਣੁ ਤਕ ਿਡਜੀਟਲ ਕ�ਾਂਤੀ ਤ� 

ਅਛੂਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ 
ਂਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋ 

ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸਵੈਯਮ-ਪ�ਭਾ 32 ਡੀਟੀਐਚੱ 

ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਜੀ. 

ਐਸੱਏਟ-15 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਿਦਆਂ ਉਚੱ ਪੱਧਰੀ ਿਵੱਿਦਅਕ 

ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ�ਸਾਰਨ ਲਈ 

ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ। ਹਰ ਿਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਂ4 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਨਵੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵਚ 5 

ਵਾਰ ਦਹੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਉਸ 

ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਮਲ ਸਕੇ। 

ਵਰਚਅੂਲ ਲੈਬਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ 

ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 

(ਐਨੱਐਮੱਈਆਈਸੀਟੀ) ਦਆੁਰਾ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ 

(ਐਮੱਐਚੱਆਰਡੀ) ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਹੈ।

ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਿਰੰਗ 

ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 

ਫੈਕਲਟੀ ਮ�ਬਰ ਿਜਨ�ਾਂ ਕੋਲ 

ਚੰਗੀਆਂ ਲੈਬ-ਸਹਲੂਤਾਂ ਅਤੇ/ ਜਾਂ 
ਂਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਹੰਚੁ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 

ਆਨਲਾਈਨ ਪ�ਯੋਗ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਈ-ਪੀਜੀ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਮਸ਼ਨ ਆਨ 
ਂਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਐਨੱਐਮੱਈ-

ਆਈਸੀਟੀ ਅਧੀਨ ਯੂਜੀਸੀ 

(ਐਮੱਐਚੱਆਰਡੀ) ਦਆੁਰਾ 

ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪੋਸਟ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 

ਿਵਿਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਉਚੱ ਕੁਆਿਲਟੀ, ਪਾਠਕ�ਮ-

ਆਧਾਿਰਤ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ, 

ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਿਗਆਨ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ 

ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਹੱਸਾ 

ਇਸ ਦੀ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਉਚੱ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 

ਅਚਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਰਚਅੂਲ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 

ਹਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਿਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਡਜੀਟਲ 

ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ� ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ 

ਪਹੰਚੁ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ-

ਸਹਲੂਤਾਂ ਨੂੰ ਿਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ 

ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਗਾਂ ਦਾਅ ਉਤੇ ਘਟੀ ਦਾਮ ਜਾਵਣ, 

ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ,

ਹੋ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਤ� ਵੀ ਹੌਲਾ ਮੁੜ ਜਾਨਾਂ, 

ਮ� ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ।

ਲੱਗੀ ਮਿਹਫ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਤੰੂ ਆਵ�, 

ਖੜ�ਾ ਮ� ਵੀ ਅਖੀਰ ਕਤਾਰ ਅੰਦਰ,

ਤੁਲ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋ ਨਹੰ ੁਤੀਕਰ, 

ਖੱਟਣਾ ਖੌਰੇ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ..!!

 

ਂਹਰ ਖ਼ਬਰ, ਿਵਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਿਲਖਾਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰਰੂ ੀ ਨਹੀ। ਆਪਿਣਆ ਰਚਨਾਵਾਂ  ਮੇਲ ਕਰੋ saluja@bttnews.online
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