
ਭੌਂਟਕ ਸਿੰ ਘ ਆਸਰੂਵਾਰੀਆ ਦੀ ਵ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਿੰਜਾਫੀ ਿੰਕਯਣ ਬੇਂਟ ਕੀਤਾ। 

 

ਅਿੰ ਸਭਿਤਯ, 15 ਜਨਵਯੀ 2020: ਉੱਘ ਅਯਥ-ਸ਼ਾਤਯੀ ਡਾ. ਭੌੰਂ ਟਕ ਸਿੰ ਘ ਆਸਰੂਵਾਰੀਆ ਦੀ ਵ-ਜੀਵਨੀ ਦ ਿੰਜਾਫੀ 
ਿੰਕਯਣ ਦੀ ਿਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ੁਆਗਤ ਕਯਨ ਰਈ ਖ਼ਾਰਾ ਕਾਰਜ ਅਿੰ ਸਭਿਤਯ ਸਵਖ ਫਠਕ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ, ਸਜ ਭਕ 
ੁਤਕ ਦ ਅਨੁਵਾਦਕ ਤ ਖ਼ਾਰਾ ਕਾਰਜ ਅਿੰ ਸਭਿਤਯ ਦ ੱਤਯਕਾਯੀ ਤ ਜਨਿੰਚਾਯ ਸਵਬਾਗ ਦ ਸਾਇਕ ਿਫ਼ਯ ਦੀ ਜਗਦੀ 

ਸਿੰ ਘ ਨੇ ੁਤਕ ਦੀ ਸਸਰੀ ਕਾੀ ਕਾਰਜ ਦ ਸਿਿੰ ੀਰ ਡਾ. ਭਸਸਰ ਸਿੰ ਘ ਸਕਤਾਫ ਨੂਿੰ  ਬੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ੁਤਕ 

ਦੀ ਿਕਾਸ਼ਨਾ ’ਤ ਸਿਿੰ ੀਰ ਡਾ. ਭਸਸਰ ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਭੁਫਾਯਕਫਾਦ ਸਦਿੰ ਸਦਆ  ਸਕਸਾ ਸਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੜਨ ਵਾਰ ੁਰ ਦਾ 

ਕਾਯਜ ਕਯਦਾ ਸ, ਜ ਇਕ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਸਗਆਨ ਨੂਿੰ  ਦੂਜੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਿੰਚਾ ਕ ਸਗਆਨ ਦ ਆਦਾਨ-ਿਦਾਨ ਦਾ ਘਯਾ 
ਭਕਰਾ ਕਯਦਾ ਸ।ਆਣੀ ਭਾਂ-ਫਰੀ ਿੰਜਾਫੀ ਸਵਚ ਿੰਾਯ ਬਯ ਦ ਸਗਆਨ ਦ ਯਤ ਿਪੁੱ ਸਰਤ ਕਯਨੇ ਖ਼ਾਰਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਯਿੰਯਾ 
ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਇਸ ੁਤਕ ਉ ਰੜੀ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਤਯਦੀ ਸ।ਖ਼ਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਣ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ , ਖਜਾਯਥੀਆ  ਤ ਅਸਧਆਕਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਖਜ ਤ ਸਯਜਣਾਤਭਕ ਕਾਯਜਾਂ ਵਾਤ ਭਾਸਰ ਿਦਾਨ ਕਯਦਾ ਸ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਅਕਾਦਸਭਕ ਤ ਭਾਸਜਕ ਖਤਯਾਂ ਸਵਚ ਆਣਾ 
ਫਣਦਾ ਮਗਦਾਨ ਦ ਕਣ। 

 

ਿੰਜਾਫੀ ਸਵਬਾਗ ਦ ਭੁਖੀ ਡਾ. ਆਤਭ ਸਿੰ ਘ ਯਿੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਕਸਾ ਸਕ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਣਾ ਸਗਆਨ ਦਾ ਾਗਯ ਫਸੁਤ ਸਵਸ਼ਾਰ ਸ 
ਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ  ਬਯ ਦੀਆ  ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ਸਗਆਨ ਨੂਿੰ  ਆਣ ਅਿੰਦਯ ਭਾਉਣ ਦੀ ਭਯੱਥਾ ਯੱਖਦਾ ਸ। ਇ ਕਯਕ ਨਾ ਸਯਫ਼ 

ਿੰਜਾਫ ਦਾ ਸਖੱਤਾ ਫਸੁ-ਬਾਸ਼ਾਈ ਸਯਸਾ ਸ ਫਰਸਕ ਇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ  ਬਯ ਦੀਆ  ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ਾਸਸਤ ਤ ਸਗਆਨ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਆਣ 
ਸਵਸ਼ਾਰ ਘਯ ਸਵਚ ਭਇਆ ਸ। ਇ ੁਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇ ਸਵਸ਼ਾਰ ਘਯ ਸਵਚ ਇਕ ਸਯ ਵੱਡਭੱੁਰਾ ਮਗਦਾਨ ਸ। ਉਭੀਦ ਸ 
ਸਕ ਇਸ ੁਤਕ ਿੰਜਾਫੀ ਾਠਕਾਂ ਤ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ  ਰਈ ਸਗਆਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਿਯਨਾ ਦਾ ਵੀ ਯਤ ਫਣਗੀ। ਭਜੂਦਾ ਭਾਸਰ 

ਸਵਚ ਇ ਦੀ ਿਿੰ ਸਗਕਤਾ ਸਯ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸ। 

 

ੁਤਕ ਦ ਅਨੁਵਾਦਕ ਿ. ਦੀ ਜਗਦੀ ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਿਾਤ ਸਈ ਸੱਰਾਸ਼ਯੀ ਰਈ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਯਸਦਆ  ਸਕਸਾ ਸਕ ਖ਼ਾਰਾ ਕਾਰਜ ਦਾ 
ਸਯਜਣਾਤਭਕ ਤ ਉਤਸ਼ਾਸੀ ਭਾਸਰ ਤ ਸਿਿੰ ੀਰ ਡਾ. ਭਸਸਰ ਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਿਯਨਾ ਦਕਾ ਇਸ ਕਾਯਜ ਿੰਬਵ ਸ ਸਕਆ ਇਸ 

ਸ। ਇਸ ੁਤਕ ਅਯਥ-ਸ਼ਾਤਯ, ਿੰਭਯਣ ਤ ਸਫਯਤਾਂਤਕਾਯੀ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ੁਭਰ ਸ, ਜ ਡਾ. ਭੌਂਟਕ ਸਿੰ ਘ ਆਸਰੂਵਾਰੀਆ ਦ 
ਿਯਨਾਭਈ ਜੀਵਨ ਯਾਸੀਂ ਾਠਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਯਨਾ ਦਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਦਸ਼ ਦ ਅਯਥਚਾਯ ਤ ਭਾਜ ’ਤ ਇ ਦ ਿਬਾਵ ਫਾਯ ਫਸੁਤ ਸੀ 

ਸਗਆਨ ਬਯੂਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦਿੰ ਦੀ ਸ। ਇ ਰਈ ਇਸ ਸਯ ਾਠਕ ਤ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਰਈ ਾਂਬਣਮਗ ਭੱੁਰਵਾਨ ੁਤਕ ਸ 
ਸਨਫੜਦੀ ਸ। ਇ ੁਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਯਨ ਦਾ ਭਕਾ ਦਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਡਾ. ਭੌਂਟਕ ਸਿੰ ਘ ਆਸਰੂਵਾਰੀਆ ਤ ੁਤਕ ਦ 
ਿਕਾਸ਼ਕ ਰਾਸਯ ਫੱੁਕ, ਰੁਸਧਆਣਾ ਦ ਿੰਚਾਰਕ . ਤਸਜਿੰ ਦਯਫੀਯ ਸਿੰ ਘ ਤ . ਗੁਯਭਿੰਨਤ ਸਿੰ ਘ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 



 


