ਨਸ਼ਿਆਂ ਦ ਮਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਈ ਅਸ਼ਿਆਪ੍ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ ਸ਼ਵਿਸ ਟਰਸ਼ਨੂੰਗ - ਸ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਸ਼ਮਿਨਰ
6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਭਾਤ ਦ ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਨਵਿਆਂ ਵਯਗੀ ਬੈੜੀ ਸਭਾਵਜਕ ਫੁਯਾਈ ਰਤੀ ਜਾਗਯੂਕ
ਵਵਵਦਆਯਥੀ ਆਣ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਨਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁਯਾਈਆਂ ਰਤੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਦੀ ਤਯਾਂ ਕੂੰ ਭ
ਕਯਨਗ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਸ਼ਿਮਾਰੀ ਨੂੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਈ ਸਾਨੂੂੰ ਸਾਸ਼ਰਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣਾ-ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪ੍ੀ.
ਤਯਨਤਾਯਨ, 4 ਅਗਸਤ :
ਵਿਰ ਵਵੱ ਚ ਨਵਿਆਂ ਦ ਭਾੜ ਰਬਾਵਾਂ ਰਤੀ ਸਭਾਜ ਦ ਹਯ ਵਯਗ ਨੂੂੰ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ ਵਵੱ ਢੀ ਗਈ ਵਵਿਸ ਭੁਵਹੂੰ ਭ ਤਵਹਤ
ਅਵਧਆਕਾਂ ਨੂੂੰ ਵਵਿਸ ਟਯਵਨੂੰਗ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱ ਗ ਜਾ ਕ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਭਾਤ ਦ ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਨਵਿਆਂ
ਵਯਗੀ ਬੈੜੀ ਸਭਾਵਜਕ ਫੁਯਾਈ ਰਤੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨਗ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਡਟੀ ਕਵਭਿਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ
ਸੱ ਬਯਵਾਰ ਨ ਅੱ ਜ ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਿੂਯ ਕਯਵਾੲ ਗੲ ਇੱ ਕ ਵਦਨਾਂ ਵਵਿਸ ਟਯਵਨੂੰਗ ਿੈਸਨ ਦੌਯਾਨ ਵਦੱ ਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਹਰਾ ਵਡਟੀ
ਕਵਭਿਨਯ ਅਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ੀ. ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀ ਦਯਿਨ ਵਸੂੰ ਘ ਭਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਿਭਾ ਯੌਿਨ ਕਯਕ ਇਸ ਵਵਿਸ ਟਯਵਨੂੰਗ ਿੈਸਨ ਦ
ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਹ ਵਵਿਸ ਟਯਵਨੂੰਗ ਿੈਸਨ ਡਾ. ਯਾਣਾ ਯਣਫੀਯ ਵਸੂੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵੱ ਚ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਭੌਕ ਵਡਟੀ ਕਵਭਿਨਯ ਨ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅੱ ਜ ਵਹਰ ੜਾਅ ਵਵੱ ਚ 100 ਅਵਧਆਕਾਂ ਨੂੂੰ ਟਯਵਨੂੰਗ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਟਯਵਨੂੰਗ ਵਿਰ ਦ 328 ਵਭਡਰ, ਹਾਈ ਅਤ ਸੀਨੀਅਯ ਸੈਕੂੰਡਯੀ ਸਕੂਰਾਂ ਦ 656 ਅਵਧਆਕਾਂ ਨੂੂੰ ਵਦੱ ਤੀ
ਜਾਵਗੀ, ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਹਯ ਸਕੂਰ ਦ 2 ਅਵਧਆਕ ਿਾਵਭਰ ਹੋਣਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਿਰ ਦ ਰਾਈਵਟ ਸਕੂਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀ ਇਸ
ਭਵਹੂੰ ਭ ਵਵੱ ਚ ਿਾਵਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ
ਵਵਵਦਆਯਥੀ ਇਸ ਭੁਵਹੂੰ ਭ ਵਵੱ ਚ ਆਣ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਅਤ ਸਭਾਜ ਦ ਹੋਯ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਨਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁਯਾਈਆਂ ਰਤੀ ਜਾਗਯੂਕ
ਕਯਨ ਰਈ ਇੱ ਕ ਦੂਤ ਦੀ ਤਯਾਂ ਕੂੰ ਭ ਕਯਨਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਭੁਵਹੂੰ ਭ ਤਵਹਤ ਵਿਰ ਦ ਰੱਗਬੱ ਗ 2 ਰੱਖ
ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਵਧਆਕਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਯਦਿ ਵਦੱ ਤ ਗੲ ਹਨ ਵਕ ਸਾਯ ਸਕੂਰਾਂ
ਵਵੱ ਚ ਸਵਯ ਦੀ ਰਾਯਥਨਾ ਸਭਂ 10 ਵਭੂੰ ਟ ਰਈ ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਨਵਿਆ ਦ ਭਾੜ ਰਬਾਵਾਂ ਰਤੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਅਤ
ਹਫ਼ਤ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਯ ਸਕੂਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਵਿਸ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਸੈਭੀਨਾਯ ਕਯਵਾੲ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ
ਵਵਵਦਆਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ ਹਯ ਜਭਾਤ ਵਵੱ ਚ ਡਯੱ ਗ ਅਵਫਊਿ ਯਵੈਨਿਨ ਵਰੂੰਟੀਅਯ ਵੀ ਫਣਾੲ ਜਾਣਗ।

ਵਡਟੀ ਕਵਭਿਨਯ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇੱ ਕ ਚੂੰ ਗਾ ਅਵਧਆਕ ਹੀ ਨਯੋੲ ਸਭਾਜ ਦੀ ਵਸਯਜਣਾ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ਅਵਧਆਕ
ਵਯਗ ਨੂੂੰ ਭੋਹਯੀ ਹੋ ਕ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈੜੀ ਰਾਹਨਤ ਵਵਯੁੱ ਧ ਆਣੀ ਆਵਾਿ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਡਾ
ਸਾਵਯਆਂ ਦਾ ਪਯਿ ਫਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾੜੀ ਆਦਤ ਦਾ ਵਿਕਾਯ ਹੋੲ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਬੈੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਕੱ ਵਢਆ
ਜਾਵ। ਇਸ ਵਭਿਨ ਨੂੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਯਨ ਰਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨਾ ਹੋਵਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਫਰਾਕ
ੱ ਧਯ, ਸਫ-ਡਵੀਿਨ ੱ ਧਯ ਅਤ ਨਗਯ ਕੌ ਿਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵੀ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਸੈਭੀਨਾਯ ਕਯਵਾੲ ਜਾਣਗ। ਇਸ ਰਈ ਹੋਯ ਵਰੂੰਟੀਅਯਾਂ
ਨੂੂੰ ਵੀ ਟਯਵਨੂੰਗ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ, ਵਜੂੰ ਨਾਂ ਵਵੱ ਚ ਸਾਫਕਾ ਪੌਜੀ, ਅਵਧਆਕ ਅਤ ਹੋਯ ਸਭਾਵਜਕ ਕਾਯਜਕਯਤਾ ਿਾਵਭਰ ਹੋਣਗ।
ਇਸ ਭੌਕ ਸੂੰ ਫੋਧਨ ਕਯਵਦਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ੀ. ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀ ਦਯਿਨ ਵਸੂੰ ਘ ਭਾਨ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਿਰ ਵਵੱ ਚ ਨਿ ਨੂੂੰ ਖਤਭ
ਕਯਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱ ਢਰਾ ਪਯਿ ਅਤ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਰਾਥਵਭਕਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਡ ਅਵਧਆਕ ਅਤ ਵਵਵਦਆਯਥੀ
ਇਸ ਵਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਯੋਰ ਵਨਬਾ ਸਕਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨਿ ਨ ਸਾਡ ਸੂਫ, ਖਾਸਕਯ ਸਯਹੱ ਦੀ ਇਰਾਵਕਆਂ ਦ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਫਹੁਤ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨਵਿਆਂ ਵਯਗੀ ਇਸ ਬੈੜੀ ਵਫਭਾਯੀ ਨੂੂੰ ਖਤਭ ਕਯਨ ਰਈ ਸਾਨੂੂੰ ਸਾਵਯਆਂ ਨੂੂੰ
ਆਣਾ-ਆਣਾ ਮੋਗਦਾਨ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਗੱ ਰ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਕਯਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦ
ਸਵਹਮੋਗ ਨਾਰ ਹੀ ਇਸ ਫੁਯਾਈ ਦਾ ਖਾਤਭਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਿਰ ਵਵੱ ਚ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਵਾਯ ਕਯਨ ਵਾਰ
ਸਭਾਜ ਵਵਯੋਧੀ ਅਨਸਯਾਂ ਵਵਯੁੱ ਧ ਸਖਤ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ਵਵਚ ਵਰਆਂਦੀ ਜਾਵਗੀ।
---------

