ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਵੱ ਰੋਂ ਈਾਈ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਡਕਰਾਂ ੁਣਨ ਰਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਵਸ਼ਸ਼ ਭੀਡਟਿੰ ਗ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 28 ਅਗਤ :
ਈਾਈ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਭੁਸ਼ਡਕਰਾਂ ੁਣਨ ਦ ਰਈ ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ
ਅੱ ਜ ਈਾਈ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਨੁਭਾਇਿੰ ਡਦਆਂ ਨਾਰ ਡਵਸ਼ਸ਼ ਭੀਡਟਿੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਭੀਡਟਿੰ ਗ ਦਯਾਨ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਭੁਸ਼ਡਕਰਾਂ ਅਤ
ਭਿੰ ਗਾਂ ਿੰ ਫਿੰ ਧੀ ਡਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ। ਇ ਭਕ ’ਤ ਡਿਰਹਾ ਭਾਰ ਅਫ਼ਯ ਅਯਡਵਿੰ ਦਯਾਰ ਡਿੰ ਘ, ਡਿਰਹਾ
ਡਵਕਾ ਅਤ ਿੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਯ ਜਗਜੀਤ ਡਿੰ ਘ ਫੱ ਰ ਅਤ ਾਟਯ ਵਰਪਅਯ ਐੀਏਸ਼ਨ ਤਯਨਤਾਯਨ ਵੱ ਰੋਂ
ਾਟਯ ਖਾ ਭੀਸ, ਾਟਯ ਡਵਕਟਯ ਸਿੰ , ੀਟਯ ਭੀਸ, ਨਿੰ ੂ ਭੀਸ, ਯਵ. ਮਾਕੂਫ ਰ, ਜਯਜ ਭੀਸ
ਰਾਖਣਾ, ਡਵਰੀਅਭ ਭੀਸ, ਭਨਾਥ, ਯਭਸ਼ ਕੁਭਾਯ, ਦੀਕ ਜਸਰ, ਜਫੀਯ ਡਿੰ ਘ, ਦਰੀ ਡਿੰ ਘ, ਗੁਯਫਖ਼ਸ਼ ਭੀਸ,
ਸ਼ਯ ਡਿੰ ਘ, ਫਖ਼ੀਸ਼ ਭੀਸ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ।

ਇ ਭਕ ’ਤ ਈਾਈ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਨੁਭਾਇਿੰ ਡਦਆਂ ਨੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਿੰ ਿਾਂ ਅਤ ਕਡਫਆਂ ਡਵੱ ਚ ਕਫਯਤਾਨ ਫਣਾਉਣ ਦ
ਰਈ ਜਗਹਾ, ੱ ਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਨੂਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱ ਢਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦਣ, ਤਯਨਤਾਯਨ ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਭੀਸ ਕਭਨੳੂੂਟੀ
ਸਾਰ ਫਣਾਉਣ, ਭੀਸ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਫੱ ਡਚਆਂ ਨੂਿੰ ਵਜੀਪ ਅਤ ਡਕਤਾਫਾਂ ਦੀ ਭੁਫ਼ਤ ਸੂਰਤ ਦਣ, ਫਘਯ ਭੀਸ
ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂਿੰ 4 ਭਯਰ ਦਾ ਰਾਟ ਅਤ ਘਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਗਰਾਂਟ ਦਣ, ਭੀਸ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਫਯੁਿਗਾਯਾਂ ਨੂਿੰ
ਨਕਯੀਆਂ ਦਣ ਅਤ ਯਿਗਾਯ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਫੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫਡਿੀ ’ਤ ਰ ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆਡਦ ਦੀਆਂ ਭਿੰ ਗਾਂ ’ਤ
ਡਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ।
ਇ ਭਕ ’ਤ ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਨੇ ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਡਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਈਾਈ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਭਿੰ ਗਾਂ
ਿੰ ਫਿੰ ਧੀ ਗਿੰ ਬੀਯਤਾ ਨਾਰ ਡਵਚਾਯ ਕਯਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਸੱ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਯਾਜ ੱ ਧਯੀ ਭਿੰ ਗਾਂ ਿੰ ਫਿੰ ਧੀ ਯਕਾਯ
ਨੂਿੰ ਡਰਖ ਕ ਬਡਜਆ ਜਾਵਗਾ। ਇ ਭਕ ਉਨਹਾਂ ਡਿਰਹਾ ਭਾਰ ਅਫ਼ਯ ਅਤ ਡਿਰਹਾ ਡਵਕਾ ਿੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਯ ਨੂਿੰ
ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਡਕ ਡਜਸੜ ਡਿੰ ਿਾਂ ਅਤ ਕਡਫਆਂ ਡਵੱ ਚ ਕਫਯਤਾਨ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਭਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਉਥ
ਿੰ ਚਾਇਤੀ ਜਭੀਨ ਦੀ ਉਰੱਫਧ ਸਣ ਿੰ ਫਿੰ ਧੀ ਡਯਯਟ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਵ ਅਤ ਜਕਯ ਿੰ ਚਾਇਤ ਜਭੀਨ ਉਰੱਫਧ ਨਸੀਂ ਸ
ਤਾਂ ਉ ਡਿੰ ਿ ਡਵੱ ਚ ਜਭੀਨ ਖਯੀਦਣ ਰਈ ਯਕਾਯ ਨੂਿੰ ਡਰਖ ਕ ਬਡਜਆ ਜਾਵ।
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