
 

 

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵ ਿੰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ਿੰ  ਵ ਿੰ ਡ ਵਿਿੱ ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਬਾਰੇ  ਿੱ ਤਰ।    

                                  ਰੀਵਿਆ ਭਿਨ,             

                    ਸਰਕਾਰੀ  ਾਈ ਸਕ ਲ, 

                        ਲੋ ੋਕੇ ਸ਼ਵ ਰ। 

                       ਵਿਲਹਾ ਅਿੰ ਵਰਰਤਸਰ                          
ਸਵਤਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ, 

               ਸਵਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ। 

 ਤੁ ਾਡੀ ਵਚਿੱ ਠੀ ਵ ਛਲੇ  ਫ਼ਤੇ ਵਰਲੀ ਸੀ। ਸਲਾਨਾ  ਰੀਵਿਆਿਾਂ 
ਚਿੱ ਲ ਰ ੀਆਂ  ੋਣ ਕਾਰਨ ਵਚਿੱ ਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਛੇਤੀ ਨ ੀਂ ਦੇ ਸਵਕਆ। 
ਕਨੈਡਾ ਬਾਰੇ ਵਲਿੀਆਂ ਤੁ ਾਡੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੇ ਬ ੁਤ 
ਵਦਲਚਸ ੀ ਨਾਲ  ੜ੍ਹੀਆਂ  ਨ। 



 



ਤੁਸੀਂ ਆ ਣੇ ਜਾਣ ਵ ਿੱ ਛੋਂ ਵ ਿੰ ਡ ਵਿਿੱ ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਨਣਾ ਚਾਵ ਆ  ੈ। ਭਾਿੇਂ ਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲਦੀ  ੀ ਰਵ ਿੰ ਦੀ  ੈ। ਵਿਰ ਿੀ ਰੈਂ ਇਸ ਵਚਿੱ ਠੀ ਰਾ ੀਂ 
ਵ ਿੰ ਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ-ਰੋਟੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸਿੰ ਿੇ  ਵਿਚ ਦਿੱ ਸਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕਰਦਾ  ਾਂ।  



ਆ ਣੇ ਵ ਿੰ ਡ ਦਾ ਸਕ ਲ ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ  ਿੱ ਧਰ ਤਿੱ ਕ ਅ ਗਰੇਡ  ੋ ਵਗਆ 
 ੈ। ਰੈਂ ਅਤੇ ਰੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਇਿੱ ਥੇ  ੀ  ੜ੍ਹਦੇ  ਾਂ।  

 



ਵ ਿੰ ਡ ਵਿਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਢਲਾ ਵਸ ਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਿੀ ਿੁਿੱ ਲਹ ਚੁਿੱ ਕਾ  ੈ 



 ਤੁ ਾਡੇ ਇਿੱ ਥੇ  ੁਿੰ ਵਦਆਂ  ੀ ਵ ਿੰ ਡ ਵਿਿੱ ਚ ਵਬਜਲੀ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਆ 
ਗਈ ਸੀ।  ਰਿੰ ਤ   ੁਣ ਵ ਿੰ ਡ ਵਿਿੱ ਚ ਚੌਿੀ ਘਿੰ ਟੇ ਵਬਜਲੀ ਸ  ਲਤ ਿੀ 
ਵਰਲ ਰ ੀ  ੈ।  ਾਣੀ ਦੀ ਸਤਰ ਲਗਾਤਾਰ  ੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ  ੁਣ 
ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਿੇਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਬਰਰਸੀਬਲ ਰੋਟਰਾਂ ਲਿੱ ਗ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ  ਨ। 
ਵ ਿੰ ਡ ਵਿਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਡ ਿੰ ਘੇ ਬੋਰ ਰਾ ੀਂ ਲੋੜ੍ਿਿੰ ਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ੁਿੱ ਧ  ਾਣੀ 
 ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰ ਾ  ੈ।  ਿੰ ਚਾਇਤ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਵ ਿੰ ਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 
 ਰ ਉ ਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰ ਾ  ੈ। 

 

 



 ਤੁ ਾਡੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਜਾਣ ਵ ਿੱ ਛੋਂ  ਵਕਸੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ  ੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 
 ੁਿੰ ਦਾ ਸੀ  ਰਿੰ ਤ   ੁਣ ਤਾਂ  ਰ ਕੋਈ ਰੋਬਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਈ 
ਵਿਰਦਾ  ੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਿੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਿੀ ਲਾਇਆ 
ਰਿੱ ਿੇ  ਨ।  

     



  

 

 

 
ਿੇਤੀ ਘਾਟੇ ਿਾਲਾ ਧਿੰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ ਾਇਕਾਂ 
ਦੇ ਸੁਰ  ਕਰ ਰਿੱ ਿੇ  ਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਿੀ 
 ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ  ੋਈ  ੈ। ਅਿੱ ਗੇ ਿਾਂਗ  ੁਣ ਵ ਿੰ ਡਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਿ ਲਾ 
ਬਿੰ ਦਾ ਨ ੀਂ ਰਵ ਿੰ ਦਾ। ਵ ਿੰ ਡ ਦੇ ਵਕਿੰ ਨੇ  ੀ ਲੋਕ ਸ਼ਵ ਰ ਵਿਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ 
ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਵ ਿੰ ਡ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵ ਰ ਵਿਿੱ ਚ 
ਆ ਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲ ਲਈਆਂ  ਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਆ ਣੇ ਵ ਿੰ ਡ ਦੇ 
ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਿੱ ਗੇ  ੋਏ  ਨ। ਸਰ ਿੰ ਚ ਦਾ ਿਿੱ ਡਾ ਲੜ੍ਕਾ ਐਰ ਏ 
ਕਰਕੇ ਨਿੇਂ ਆਰਗੈਵਨਕ ਢਿੰ ਗ ਦੀ ਿੇਤੀ ਕਰ ਵਰ ਾ  ੈ ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ 
ਵ ਿੰ ਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਉਸਾਰ  ਵ ਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ  ੈ। ਵ ਿੰ ਡ ਦੀਆਂ 
ਵਤਿੰ ਨ ਚਾਰ ਕੁੜ੍ੀਆਂ ਅਵਧਆ ਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਿੱ ਗ ਗਈਆਂ 
 ਨ। ਚਾਰ ਕੁੜ੍ੀਆਂ ਐਰ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਅਤੇ ਵਤਿੰ ਨ ਕੜੁ੍ੀਆਂ ਬੀ. ਐੈੱਡ 
ਕਰ ਰ ੀਆਂ  ਨ।  



 



ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਰੁਿੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵ ਿੰ ਡ ਦੀ ਨੁ ਾਰ  ੀ ਬਦਲ ਗਈ  ੈ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਿਾ ਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵ ਿੰ ਡ ਦੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਦੇਿ ਕੇ  ੈਰਾਨ ਰਵ  
ਜਾਓਗੇ।  



ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਵਰਲ ਜਾਿੇ ਇਿੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ 
 ਨ। 

     ਤੁ ਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿਿੱ ਚ  

                        ਤੁ ਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, 

                         ਗੁਰਜੋਤ ਵਸਿੰ ਘ।  

 

ਿਿੱ ਲ : 

 ਨਿਦੀ  ਵਸਿੰ ਘ ਵਸਿੱ ਧ ,   

151-32500 ਿਰੇਸਰ ਿੇਅ, 

ਐਬਟਸ ਿੋਰਡ, ਬੀ.ਸੀ. 

 ਕਨੈਡਾ। 

                    

 

 



ਵਤਆਰ ਕਰਤਾ  

   ਸਿੰ ਦੀ  ਵਸਿੰਘ  

  ਿੰਜਾਬੀ ਰਾਸਟਰ  

ਸ.  . ਸ. ਵਭਿੰ ਡੀ ਔਲਿ (ਅਿੰ ਵਰਰਤਸਰ ) 

 


