‘ਚੌਂਕਾ ਫੀਫੀ ਯਜ਼ਨੀ ਦਾ’ ਵਵਿੱ ਚ ਰ ੜਵੰ ਦ ਵਵਅਕਤੀ 10 ਯੁਏ ਵਵਿੱ ਚ ਟ ਬਯ ਕ ਖਾ ਕਣਗ ਯਟੀ : ਵਿਟੀ
ਕਵਭਸ਼ਨਯ
ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਵਿੱ ਰੋਂ ਿੱ ਟੀ ਵਵਖ ‘ਾਂਝੀ ਯਈ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਯੂਆਤ
ਯਈ ਵਵਚ ਾਪ ਪਾਈ ਅਤ ਖਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦਾ ਯਿੱ ਵਖਆ ਜਾਵਗਾ ਖਾ ਵਖਆਰ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 29 ਅਗਤ :
ਵਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦ ਉਯਾਰ ਅਤ ਭਾਜ ਵੀ ਜਥਫੰਦੀਆਂ ਤ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਦ ਵਸਮਗ ਨਾਰ ਯਕਾਯੀ ਸਤਾਰ
ਿੱ ਟੀ ਵਵਖ ਖਰਹੀ ਗਈ ‘ਚੌਂਕਾ ਫੀਫੀ ਯਜ਼ਨੀ ਦਾ’ ਾਂਝੀ ਯਈ ਦੀ ਯਭੀਂ ਸ਼ੁਯੁਆਤ ਅਿੱ ਜ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ
ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਵਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਭਕ ’ਤ ਐੱ.ਿੀ.ਐੱਭ. ਿੱ ਟੀ ਰ. ੁਵਯੰ ਦਯ
ਵੰ ਘ, ਵਜ਼ਰਹਾ ਭਾਰ ਅਯ ਅਯਵਵੰ ਦਯਾਰ ਵੰ ਘ, ਐੱ.ਐੱਭ.. ਇੰ ਦਯ ਭਸਨ ਗੁਤਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵਵਨੋਦ ਕੁਭਾਯ
ਸ਼ਯਭਾ, ਦਰਫੀਯ ਵੰ ਘ ਖੋਂ, ੁਖਵਵੰ ਦਯ ਵੰ ਘ ਵਿੱ ਧੂ, ਅਭਨ ਫਦੀ, ੁਖਾਰ ਵੰ ਘ, ਗੁਯਰਾਰਜੀਤ ਵੰ ਘ ਬੁਿੱ ਰਯ,
ਗੁਯਨਾਭ ਵੰ ਘ, ੰ ਜੀਵ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤਨਾਭ ਵੰ ਘ ਬੁਿੱ ਰਯ ਅਤ ਸਯ ਵਸਮਗੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਯ ਨ।

ਇ ਭਕ ’ਤ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਇਸ ਾਂਝੀ ਯਈ ਵਯ, ਦੁਵਸਯ ਅਤ ਸ਼ਾਭ ਨੂੰ ਖੁਿੱ ਰਹਗੀ ਅਤ
ਇਰਾਕ ਦ ਰ ੜਵੰ ਦ ਵਵਅਕਤੀ ਇਥ 10 ਯੁਏ ਵਵਿੱ ਚ ਟ ਬਯ ਕ ਯਟੀ ਖਾ ਕਣਗ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਸਾ ਵਕ ਇਸ ਯਈ
ਯਕਾਯੀ ਸਤਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਰਾਜ ਕਯਵਾਉਣ ਆਉਦ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਯਸ਼ਤਦਾਯਾਂ ਰਈ ਵੀ ਰਾਸਵੰਦ ਾਵਫਤ
ਸਵਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਸਾ ਵਕ ਇ ਯਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਵਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱ ਰੋਂ ਸਯ ੰ ਬਵ ਭਦਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਤ ਰ ੜਵੰ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਅਤ ਾਪ-ੁਥਯਾ ਖਾਣਾ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ।

ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ‘ਾਿੀ ਯਈ’ ਥਾਵਤ ਕਯਨ ਦਾ ਭੁਿੱ ਖ ਉਦਸ਼ ਸਯ
ਰ ੜਵੰ ਦ ਅਤ ਗਯੀਫ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਯ ਟ ਖਾਣਾ ਉਰਿੱਫਧ ਕਯਵਾਉਣ ਸ ਤਾਂ ਜ ਕਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਬੁਿੱ ਖ ਵਢਿੱ ਿ ਨਾ
ਯਸ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਰੀ ਦੀ ਕੀਭਤ ਫਸੁਤ ਘਿੱ ਟ ਯਿੱ ਖੀ ਗਈ ਸ ਵਕ ਸਯ ਕਈ ਇਸ ਯਕਭ ਖਾਣ ਰਈ
ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਖਯਚ ਕਯ ਕਦਾ ਸ। ਇ ਯਈ ਵਵਚ ਾਪ ਪਾਈ ਅਤ ਖਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦਾ ਖਾ ਵਖਆਰ
ਯਿੱ ਵਖਆ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਇ ਯਈ ਦਾ ਵਯਆਰ ਇੰ ਚਾਯਜ ਐੱ.ਿੀ.ਐੱਭ. ਿੱ ਟੀ ਨੂੰ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ
ਸ।
----------------------

