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ਿਮਲਣੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੇਖਕ (ਫੋਟ:ੋ ਿਢੱਲ#) 

ਿਨੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ�ੇਰਕ 

ਬਿਠੰਡਾ, 4 ਜਨਵਰੀ 

ਇਥੇ ਲੱਗੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਤ ੇਪਾਸ਼ ਦ ੇਪੋਸਟਰ ਿਖੱਚ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਿਕਤਾਬ. ਤ# ਵੱਧ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆ ਂ

ਵੱਲ# ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਿਕਰਨ ਬਦੇੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਸਟਾਲ ਤ# ਇਨ3 . ਪੋਸਟਰ. ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦ ੇ

ਤੇਜਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ5  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ ੌਤ# ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੋਸਟਰ ਿਵਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ3 . ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਿਦਨ. ਿਵੱਚ ਉਨ3 . ਵੱਲ# 350 ਪੋਸਟਰ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਉਨ3 . ਦੱਿਸਆ ਿਕ ‘ਡੇਟ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ’ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੀਤ ਗੁਲਾਟੀ ਨ5  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ. ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ. ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਬਾਬ ੂਰਜਬ ਅਲੀ ਦੇ ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨ5  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਨਵ: ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸੁਖਿਵੰਦਰ 

ਅੰਿਮ�ਤ ਦੀ ਗਜ਼ਲ. ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਕਾਫੀ ਿਵਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਿਵਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਣਾ ਦ ੇ

ਪ�ਬੰਧਕ. ਨ5  ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ.ਝਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਿਠੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਔਰਤ. ਵੀ ਪੁਰਸ਼. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁਸਤਕ. ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ# ਿਕ ਬਾਕੀ ਿਖੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ 

ਅਿਜਹਾ ਨਹ:। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨ5  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ‘ਲੇਖਕ ਸਮਾਗਮ. ’ਤੇ ਆ>ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਕਤਾਬ. ਕੋਲ ਨਹ: ਆ>ਦੇ।’ ਅੱਜ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ 

ਨਾਲ ਿਮਲਣੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ�.ੋ ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਔਲਖ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦ ੇਪ�ਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਪ�.ੋ ਔਲਖ, ਸ�ੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਔਲਖ, ਡਾ. ਜੀਤ 

ਿਸੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਜੱਸਲ ਸੁਸ਼ੋਿਭਤ ਸਨ। 

ਡਾ. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ5  ਪ�.ੋਔਲਖ ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ. ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਡਾ. ਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲ# ਰਿਚਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਗੰਗਾ ਿਸੰਘ ਭੰੂਦੜ-ਜੀਵਨ ਤ ੇ

ਰਚਨਾ’ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਬੂਟਾ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਨ5  ਕਵੀਸ਼ਰ ਗੰਗਾ ਿਸੰਘ ਭੰੂਦੜ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਜੱਸਲ ਨ5  ਪ�.ੋ 

ਔਲਖ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸਫਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ�.ੋ ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਔਲਖ ਨ5  ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਗੀਤ, ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਣ ਮਗਰ# ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। 

ਉਨ3 . ਹਮਸ਼ੇਾ ਿਕਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ# ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ. ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। 

 



ਬਿਠੰਡਾ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਿਦ�ਸ਼ (ਫੋਟ:ੋ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਢੱਲ#) 

ਉਨ3 . ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੇਖਕ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ. ਦ ੇਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, 

ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ, ਭੋਲਾ ਿਸੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਿਬੰਦਰ ਬਸਰਾ, ਭੂਰਾ ਿਸੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਅਤਰਜੀਤ ਨ5  ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ3ੀਆਂ ਅਤ ੇਡਾ. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ5  ਇਨ3 . 

ਕਹਾਣੀਆ ਂ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ‘ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ’ ਿਵੱਚ 25 ਪ�ਿਸੱਧ ਕਵੀ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਪ�.ੋ 

ਗੁਰਭਜਨ ਿਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। 

ਚਾਰ ਿਦਨ. ਿਵੱਚ 22 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ. ਿਵਕੀਆ ਂ

ਨB ਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ# ਲਾਏ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚਾਰ ਿਦਨ. ਿਵੱਚ 22 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ. ਿਵਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. 

ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਬੱਦਨ ਨ5  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਕੱਲੇ ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ. ਵੱਲ# ਦੋ ਲੱਖ ਤ# ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ. ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਉਨ3 . ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਬਿਠੰਡਾ 

ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਨਾਲ# ਐਤਕ: ਿਵਕਰੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ3 . ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਐਤਕ: ਨੌ ਿਦਨ. ਿਵੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤ# ਵੱਧ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੰਗਮ 

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਠੰਢ ਦ ੇਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਕਰੀ ਨਹ: ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ5  ਵੀ ਿਵਕਰੀ 

ਿਪੱਛੇ ਠੰਢ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਿਸਆ। ਇਨ3 . ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਮੀਦ ਮਤੁਾਬਕ ਿਵਕਰੀ ਨਹ: ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 


