ਸੜ੍ਹਾਂ ਕਾਯਨ ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਯ ਸਠਾਂ ਆਈਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਗਗਯਦਾਵਯੀ ਕਯਵਾ ਕ ਰਬਾਗਵਤ ਗਕਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ ਮਗ
ਭੁਆਵਜ਼ਾ : ਯਭਨਜੀਤ ਗਿੱ ਕੀ
ਗਵਧਾਇਕ ਯਭਨਜੀਤ ਗੂੰ ਘ ਗਿੱ ਕੀ ਅਤ ਗਡਟੀ ਕਗਭਸ਼ਨਯ ਰਦੀ ਕੁਭਾਯ ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਵਿੱ ਰੋਂ ਦਗਯਆ ਗਫਆ ਨਾਰ ਰਿੱਗਦ ਸੜ੍ਹ
ਰਬਾਗਵਤ ਇਰਾਗਕਆਂ ਦਾ ਦਯਾ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 11 ਅਗਤ ( ) :
ਸਰਕਾ ਖਡੂਯ ਾਗਸਫ ਤੋਂ ਗਵਧਾਇਕ . ਯਭਨਜੀਤ ਗੂੰ ਘ ਗਿੱ ਕੀ ਅਤ ਗਡਟੀ ਕਗਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਰਦੀ ਕੁਭਾਯ ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਅਿੱ ਜ
ਦਗਯਆ ਗਫਆ ਨਾਰ ਰਿੱਗਦ ਗੂੰ ਡਾਂ ਬਰ ਢਾ ਵਾਰਾ, ਜਸਰ ਢਾ ਵਾਰਾ, ਭੁੂੰ ਡਾਗੂੰ ਡ, ਗੁਿੱ ਜਯੁਯਾ, ਘੜ੍ਕਾ ਅਤ ਕਯਭੂਵਾਰਾ ਆਗਦ
ਦ ਸੜ੍ਹ ਰਬਾਗਵਤ ਇਰਾਗਕਆਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ਗਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਗਕਰਾਂ ਨੂੂੰ ੁਗਣਆ। ਇ ਭਕ 'ਤ ਰਬਾਗਵਤ ਗਕਾਨ ਅਤ
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਗਵਬਾਗਾਂ ਦ ਅਗਧਕਾਯੀ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ।

ਇ ਭਕ 'ਤ . ਯਭਨਜੀਤ ਗੂੰ ਘ ਗਿੱ ਕੀ ਨੇ ਗਕਸਾ ਗਕ ਸੜ੍ਹਾਂ ਕਾਯਨ ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਯ ਸਠ ਆਈਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਗਗਯਦਾਵਯੀ
ਕਯਵਾ ਕ ਰਬਾਗਵਤ ਗਕਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਨੁਕਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮਗ ਭੁਆਵਜ਼ਾ ਗਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਗਕਸਾ ਗਕ ਸਰਕ ਦ
ਗਕਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਭੁਸ਼ਗਕਰ ਨਸੀਂ ਆਉਣ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਯ ਸਠ ਆਉਣ ਨਾਰ ਇ ਸਰਕ ਦ
ਗਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫ਼ਰ ਫਯਫਾਦ ਸਈ ਸ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਗਆ ਗਕ ਇ ਇਰਾਕ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸਯ ਾਰ ਸਣ ਵਾਰ ਨੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਦ ਰਈ ਗੂੰ ਡ ਧੂੂੰ ਦਾ ਤੋਂ ਘੜ੍ਕਾ ਤਿੱ ਕ 14
ਗਕਰ ਭੀਟਯ ਰੂੰਫਾ ਫੂੰ ਨਹ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਰਜ਼ਰ ਯਕਾਯ ਨੂੂੰ ਬਗਜਆ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ। ਇ ਰਈ ੂੰ ਫੂੰ ਗਧਤ ਗਵਬਾਗ ਨੂੂੰ ਆਦਸ਼ ਗਦਿੱ ਤ

ਗ ਸਨ ਗਕ ਇ ਰਈ ਗਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤ ਟੀਭਟ ਜਰਦੀ ਤੋਂ ਜਰਦੀ ਗਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। ਇ ਫੂੰ ਨਹ ਦ ਫਣਨ ਨਾਰ ਸਰਕ ਦ
ਗਕਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਬਾਯੀ ਯਾਸਤ ਗਭਰ ਗੀ ਅਤ ਇ ਫੂੰ ਨਹ ਦ ਫਣਨ ਨਾਰ ਸਯ ਾਰ ਖਯਾਫ ਸਣ ਵਾਰੀ ਰਗਬਗ 5 ਸਜ਼ਾਯ ਕੜ੍ ਪਰ
ਨੂੂੰ ਨੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਕਗਾ।
ਇ ਭਕ ਿੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਦ ਵਿੱ ਰੋਂ ਜ਼ਭੀਨੀ ਗਵਵਾਦ ਫੂੰ ਧੀ ੁਿੱ ਛ ਗ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਫ ਗਦੂੰ ਗਦਆਂ . ਗਿੱ ਕੀ ਨੇ ਗਕਸਾ ਗਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਇ ਗਵਵਾਦ ਦ ਨਾਰ ਕਈ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਇਕ ਗਯਵਾਗਯਕ ਤਕੀਭ ਦਾ ਭਰਾ ਸ, ਗਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗਡਟੀ ਕਗਭਸ਼ਨਯ
ਤਯਨਤਾਯਨ ਵਿੱ ਰੋਂ ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਗਕਸਾ ਗਕ ੂੰ ਜਾਫ ਦੀ ਕਟਨ ਯਕਾਯ ਵਿੱ ਰੋਂ ਯਾਜ ਗਵਚ ਗਕ ਨਾਰ ਵੀ ਕਈ
ਧਿੱ ਕਾ ਨਸੀਂ ਸਣ ਗਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ।
ਇ ਭਕ 'ਤ ਗਡਟੀ ਕਗਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਰਦੀ ਕੁਭਾਯ ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਗਕਸਾ ਗਕ ਗਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱ ਰੋਂ ੂੰ ਬਾਗਵਤ ਸੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦ
ਰਈ ਰ ੜ੍ੀਂਦ ਰਫੂੰਧ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਗਕਸਾ ਗਕ ਭਾਰ ਗਵਬਾਗ ਦ ਅਗਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਗਨਯਦਸ਼ ਗਦਿੱ ਤ ਗ ਸਨ ਗਕ ਜਰਦੀ ਤੋਂ
ਜਰਦੀ ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਯ ਸਠ ਆਈਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਗਗਯਦਾਵਯੀ ਕਯਕ ਇ ਦੀ ਗਯਯਟ ੌਂੀ ਜਾਵ। ਉਨਹਾਂ ਗਕਸਾ ਗਕ ਗਜ਼ਰਹ ਦ
ਗਕਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵੀ ਭੁਸ਼ਗਕਰ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਆਉਣ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਗਕਸਾ ਗਕ ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਯ ਸਠ ਆ
ਗਕਾਨਾਂ ਦ ਸ਼ੂਆਂ ਰਈ ਵੀ ਸਯ ਚਾਯ ਦਾ ਰਫੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਗਡਟੀ ਡਾਇਯਕਟਯ ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਨੂੂੰ ਸਦਾਇਤ
ਕੀਤੀ ਸ ਗਕ ਇ ਰਈ ਰ ੜ੍ੀਂਦ ਰਫੂੰਧ ਕੀਤ ਜਾਣ। ਉਨਹਾਂ ਗਕਸਾ ਗਕ ਗਜ਼ਰਹ ਦ 62 ਦ ਕਯੀਫ ਅਗਜਸ ਗੂੰ ਡ ਸਨ ਜ ਸੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਥਤੀ
ਗਵਚ ਰਬਾਗਵਤ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਗੂੰ ਡਾਂ ਗਵਚ ੂਯੀ ਭੁਸ਼ਤਦੀ ਨਾਰ ਗਖਆਰ ਯਿੱ ਖਣ ਰਈ ਗਜ਼ਰਹਾ ਅਗਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਡਊਟੀਆਂ
ਰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਗਆ ਗਕ ਗਜ਼ਰਹ ਗਵਚ 11 ਯਰੀਪ ਕੈਂ ਫਣਾ ਗ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਗਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਥਤੀ ਗਵਚ ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਕੈਂਾਂ
ਗਵਚ ਤੁਯੂੰਤ ਯਾਸਤ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਕ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਗਆ ਗਕ ਇ ਤਯਹਾਂ ਗਜ਼ਰਹ ਗਵਚ 14 ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਗਆ
ਅਤ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਰਈ 18 ਟੀਭਾਂ ਵਟਨਯੀ ਦੀਆਂ ਫਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਡਟੀ ਕਗਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਗਆ ਗਕ ਸੜ੍ਹਾਂ
ਨਾਰ ੂੰ ਫੂੰ ਧਤ ਗਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਗਨਟਾਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਗਜ਼ਰਹਾ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਕੂੰ ਟਯਰ ਯੂਭ ਥਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਸ
ਗਜਦਾ ਨੂੰਫਯ 01852224107 ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਗਆ ਗਕ ਇ ਨੂੰਫਯ 'ਤ 24 ਘੂੰ ਟ ੂੰ ਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।

