ਭਾਜਿਕ ਫੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਤਆਗ ਕਰਕ ਖਡਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜਣ ਨਿਵਾਨ : ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਰ
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦਵ ਿੀ ਖਡ ਟਡੀਅਭ ਜਵਖ 2 ਰਜ਼ਾ ਖਡਾਂ ਦੀ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ
ਖ-ਖ ਜਵੱ ਚ ਭਾੜੀ ਕੰ ਫਕ ਨੇ ਜਸਲਾ, ਫਲ ਰ ਨੇ ਦੂਿਾ ਅਤ ਸਲ ਟੀਭ ਨੇ ਸਾਜਲ ਕੀਤਾ ਤੀਿਾ
ਥਾਨ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 14 ਦੰ ਫਰ :
ਨਿਵਾਨ ੀੜਹੀ ਨੂੰ ਭਾਜਿਕ ਫੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਤਆਗ ਕਰਕ ਖਡਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੜਹਾਈ ਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਡਾਂ ਵੱ ਲ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਸੀ ਜਧਆਨ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਜਕਉਜਕ
ੜਹਾਈ ਜਿਥ ਾਡ ਜਗਆਨ ਜਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਸ, ਉਥ ਖਡਾਂ ਾਡ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਰਗ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨਹਾਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੀ ਰਦੀ ਕੁਭਾਰ ੱ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱ ਿ
ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦਵ ਿੀ ਖਡ ਟਡੀਅਭ ਜਵਖ 2 ਰਜ਼ਾ ਖਡਾਂ ਲੜਕ-ਲੜਕੀਆਂ ਅੰ ਡਰ-25 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰਨ ਭਕ ਕੀਤਾ। ਇ ਭਕ ਵਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਰ (ਜਵਕਾ) ਰ. ਰਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਰ, ਐ.ਡੀ.ਐਭ.
ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਾ. ਅਭਨਦੀ ਕ ਰ ਅਤ ਜਜ਼ਲਹਾ ਖਡ ਅਰ ਰੀ ਤਾਲ ਜੰ ਘ ਭਿੂਦ ਨ।

ਇ ਭਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਆ ਜਕ ਇਨਹਾਂ 2 ਰਿਾਂ ਖਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ੰ ਿ ਖਡਾਂ ਐਥਲ ਜਟਕ,
ਖ-ਖ, ਪੱ ੁੁਟਫਾਲ, ਫਾਕਜੰ ਗ ਅਤ ਸਾਕੀ ਦ ਭੁਕਾਫਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਥਾਨਾਂ ’ਤ ਕਰਵਾਏ ਿਾ ਰਸ ਸਨ।

ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਆ ਜਕ ਖਡ ਭੁਕਾਫਜਲਆਂ ਦ ਜਸਲ ਜਦਨ ਖ-ਖ ਜਵੱ ਚ ਭਾੜੀ ਕੰ ਫਕ ਨੇ ਜਸਲਾ, ਫਲ ਰ ਨੇ
ਦੂਿਾ ਅਤ ਜੰ ਡ ਸਲ ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਤੀਿਾ ਥਾਨ ਸਾਜਲ ਕੀਤਾ। ਐਥਲ ਜਟਕ 800 ਭੀਟਰ ਜਵੱ ਚ
ਲੜਕ ਸਰਰੀਤ ਜੰ ਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਜਸਲਾ, ਰਣਿੀਤ ਜੰ ਘ ਨੇ ਦੂਿਾ, ਿਰੀਤ ਜੰ ਘ ਘਜਰਆਲਾ ਨੇ
ਤੀਿਾ ਥਾਨ, 800 ਭੀਟਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਰੀਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਜਸਲਾ, ਵੀਰਾਲ ਕ ਰ ਤਰਨਤਾਰਨ
ਨੇ ਦੂਿਾ ਅਤ ਿਜਵੰ ਦਰ ਕ ਰ ਬਰਾ ਨੇ ਤੀਿਾ ਥਾਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਆ ਜਕ ਸ਼ਾਰਟੁੱ ਟ ਲੜਕੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਅਰਸ਼ਦੀ ਕ ਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਜਸਲਾ, ਭਨਿਤ ਜੰ ਘ
ਕਰੋਂ ਜਵੰ ਗ ਨੇ ਦੂਿਾ, ਸਰਸ਼ਦੀ ਕ ਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਤੀਿਾ ਥਾਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਆ ਜਕ
100 ਭੀਟਰ ਲੜਕ ਜਵੱ ਚ ਰਣਦੀ ਜੰ ਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਜਸਲਾ, ਜਵਸ਼ਾਲ ਭੀਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ
ਦੂਿਾ, ਅੰ ਜਿ੍ਰਤਾਲ ਜੰ ਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਤੀਿਾ ਥਾਨ, ਜਡਕ ਥਰ ਲੜਕ ਜਵੱ ਚ ਲਵਰੀਤ ਜੰ ਘ ੱ ਟੀ
ਨੇ ਜਸਲਾ, ਅਭਨਦੀ ਜੰ ਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਦੂਿਾ, ਸਰਭਨ ਜੰ ਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਤੀਿਾ ਥਾਨ
ਰਾਤ ਕੀਤਾ। ਖਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਿਤੂ ਰਸ ਜਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਰ ਰੀ ਰਦੀ ਕੁਭਾਰ ੱ ਬਰਵਾਲ,
ਵਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਰ ਰ. ਰਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਰ ਅਤ ਐ.ਡੀ.ਐਭ. ਰੀਭਤੀ ਅਭਨਦੀ ਕ ਰ ਵੱ ਲੋਂ
ਨਭਾਜਨਤ ਕੀਤਾ ਗਆ। ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਗਭ ਦ ਅੰ ਤ ਜਵੱ ਚ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਜਡਟੀ
ਕਜਭਸ਼ਨਰ ਅਤ ਐ.ਡੀ.ਐਭ. ਨੂੰ ਜਜ਼ਲਹਾ ਖਡ ਅਰ ਵੱ ਲੋਂ ਨਭਾਨ ਜਚੰ ਨਹ ਬਟ ਕਰਕ ਨਭਾਜਨਤ
ਕੀਤਾ ਜਗਆ।
ਭਾਗਭ ਭਕ ਟਿ ਕੱ ਤਰ ਦੀ ਬੂਜਭਕਾ ਕਚ ਰੂ ਜੰ ਘ ਢਟੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਫਾਖੂਫੀ ਜਨਬਾਈ ਗਈ। ਇ
ਭਕ ’ਤ ਰੀ ਫਲਫੀਰ ਜੰ ਘ, ਰੀਭਤੀ ਰਵੀਨ ਕ ਰ, ਜਭ ਕੁਲਦੀ ਕ ਰ, ਰੀਭਤੀ ਕੁਲਜਵੰ ਦਰ ਕ ਰ, ਰੀਭਤੀ
ਅਭਨਦੀ ਕ ਰ, ਜਭ ਗੁਰਫਜਰੰ ਦਰ ਕ ਰ, ਰ. ਕੁਲਜਵੰ ਦਰ ਜੰ ਘ, ਰ. ਗੁਰਿੀਤ ਜੰ ਘ, ਰ: ੰ ਦੀ ਜੰ ਘ, ਰ.
ਤਰਭ ਜੰ ਘ ਵੀ ਸਾਜ਼ਰ ਨ।
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