*ਪੰ ਜਵੇਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਵਸ਼ਾਲ ਦਿਲਾ ਪੱ ਧਰੀ ਸਮਾਗਮ
ਕਪੂਰਥਲਾ, 21 ਜੂਨ :
ਅੱ ਜ ਿੀ ਭੱ ਜ-ਿੌੜ ਅਤੇ ਰੁਝੇਦਵਆਂ ਭਰੀ ਦਿੰ ਿਗੀ ਦਵਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਦਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰ ਿਰੁਸਤ ਰਦਿਣ ਲਈ
ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਾ ਦਿੱ ਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਗਟਾਵਾ ਦਿਪਟੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਇੰ ਜ: ਿੀ. ਪੀ. ਐਸ
ਖਰਬੰ ਿਾ ਨੇ ਅੱ ਜ ਸਥਾਨਕ ਦਵਰਸਾ ਦਵਿਾਰ ਦਵਖੇ ਪੰ ਜਵੇਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋਂ ਦਿਲਾ
ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਆਯੂਸ਼ ਦਵਭਾਗ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪਰਸਾਰਣ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਿੇ ਫੀਲਿ
ਆਊਟਰੀਚ ਦਬਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਿੇ ਸਦਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਦਿਲਾ ਪੱ ਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਿੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8
ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਲਗਾਏ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਿੌਰਾਨ ਦਿਲਾ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਦਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਿੇ
ਨੁਮਾਇੰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱ ਿੀ ਦਗਣਤੀ ਦਵਚ ਭਾਗ ਦਲਆ। ਇਸ ਿੌਰਾਨ ਟਰਨ
ੇ ਿ ਯੋਗਾ ਿਾਕਟਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਯੋਗ ਿੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਆਸਣ
ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਉਤਸ਼ਾਿ ਨਾਲ ਭਰੇ ਯੋਗ ਪਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਪਟੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਇੰ ਜ: ਖਰਬੰ ਿਾ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਚਲਾਏ 'ਦਮਸ਼ਨ ਤੰ ਿਰੁਸਤ ਪੰ ਜਾਬ' ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਕਿਾ ਦਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦਵਚ ਦਸਿਤ, ਸਵੱ ਛਤਾ
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਤੀ ਬੇਿੱਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਲੋ ਕ ਲਦਿਰ ਉਸਰਿੀ ਨਿਰ ਆ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ
ਦਕਿਾ ਦਕ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਿਾਨਾ ਦਿੰ ਿਗੀ ਿਾ ਦਿੱ ਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਨਰੋਗ, ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਰਦਿ ਸਕਿੇ ਿਾਂ। ਉਨਾਂ
ਦਕਿਾ ਦਕ ਇਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਿੀ ਦਸਰਜਣਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਿੀ ਮੁੱ ਖ ਲੋ ੜ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦਕਿਾ ਦਕ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ
21 ਜੂਨ ਿੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਿੀਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਬਲਦਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਿੀ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਰਦਿਣਾ
ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਦਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ ਦਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਿਾ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਦਗਆ।
ਫੀਲਿ ਆਊਟਰੀਚ ਦਬਊਰੋ ਿੇ ਅਦਧਕਾਰੀ ਸਰੀ ਕਵੀਸ਼ ਿੱ ਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਕਿਾ ਦਕ ਉਨਾਂ ਿੇ ਦਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਅਦਜਿੇ ਯੋਗ ਕੈਂਪ
ਪੰ ਜਾਬ, ਿਦਰਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਚਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਦਵਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕ ਆਪਿੀ ਦਸਿਤ ਪੱ ਖੋਂ ਤੰ ਿਰੁਸਤ ਰਦਿਣ।
ਦਿਲਾ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਫਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਾ. ਸ਼ਾਉਰ ਅਦਿਮਿ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਦਰਆਂ ਿਾ ਧੰ ਨਵਾਿ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਵਧੀਕ ਦਿਪਟੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਫਗਵਾੜਾ ਸਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ, ਵਧੀਕ ਦਿਪਟੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਚਾਬਾ, ਵਧੀਕ
ਦਿਪਟੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ (ਦਵਕਾਸ) ਸ. ਅਵਤਾਰ ਦਸੰ ਘ ਭੁੱ ਲਰ, ਸਿਾਇਕ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਿਾ. ਦਸ਼ਖਾ ਭਗਤ, ਐਸ. ਿੀ. ਐਮ ਭੁਲੱਥ ਸ.
ਸਕੱ ਤਰ ਦਸੰ ਘ ਬੱ ਲ, ਐਸ. ਐਮ. ਓ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਾ. ਰੀਟਾ ਬਾਲਾ, ਸਕੱ ਤਰ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ ਸਰੀ ਆਰ. ਸੀ ਦਬਰਿਾ, ਚੀਫ ਐਲ.
ਿੀ. ਐਮ ਸਰੀ ਿਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭੱ ਲਾ, ਸਰੀ ਮੁਲਖ ਰਾਜ, ਿਾ. ਿਰਦਵੰ ਿਰ ਭਗਤ, ਿਾ. ਿਲਬੀਰ ਕੌ ਰ, ਿਾ. ਬਲਰਾਮ, ਿਾ. ਗੁਰਿੀਪ
ਦਸੰ ਘ, ਦਿਲਾ ਖੇਿ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀਮਤੀ ਸਦਤੰ ਿਰ ਪਾਲ ਕੌ ਰ, ਉੱਪ ਦਿਲਾ ਦਸੱ ਦਖਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸ) ਸ. ਦਬਕਰਮਜੀਤ ਦਸੰ ਘ, ਿਾ.
ਸੰ ਿੀਪ ਧਵਨ, ਸਰੀ ਵਦਰੰ ਿਰ ਧਵਨ, ਸਰੀ ਿਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ. ਿਦਵੰ ਿਰ ਪਾਲ ਦਸੰ ਘ ਆਿੂਜਾ, ਸਰੀ ਸੁਖਦਵੰ ਿਰ ਦਸੰ ਘ ਖੱ ਸਣ, ਸਰੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦਸੰ ਘ, ਸਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨ, ਸਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਾਂਤ, ਸ. ਸੰ ਿੀਪ ਦਸੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਿ ਦਵਭਾਗ ਿੇ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੋਦਚੰ ਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਿੇ ਦਖਿਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਿੀਆਂ ਿੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਦਿਰ ਵਾਸੀ ਵੱ ਿੀ ਦਗਣਤੀ ਦਵਚ ਿਾਿਰ
ਸਨ।

