“ ਡੈ” ਨਸ਼ਾ ਯਕੂ ਅਸਯ ਰਗਯਾਭ
17 ਭਈ ਨੂੂੰ ਆਮਜਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਯਹੇ ਯਾਿ ੱ ਧਯੀ ਸਭਾਗਭ ਨੂੂੰ ਭੱ ਖ ਭੂੰ ਤਯੀ ੂੰ ਿਾਫ ਕੈਟਨ ਅਭਜਯੂੰ ਦਯ ਜਸੂੰ ਘ
ਕਯਨਗੇ ਸੂੰ ਫਧਨ-ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭਕੂੰ ਭਰ ਖਾਤਭੇ ਰਈ ਜ ੱ ਢੀ ਰਈ ਭਜਹੂੰ ਭ ਤਜਹਤ ਸ਼ਯੂ ਕੀਤੇ ਗ “ਡੈ” ਰਗਯਾਭ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਯਕੂ
ਰੂੰਟੀਅਯਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਭ ਨੂੂੰ ਜ਼ਭੀਨੀ ੱ ਧਯ „ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਸ਼ਯੂ
ਗਯਾਂਊਂਡ ਰੈ ੈੱ ਰ ਟਯੇਨਯਜ਼ ੱ ਰੋਂ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾ ੇਗੀ ਨਸ਼ਾ ਯਕੂ ਰੂੰਟੀਅਯਾਂ ਨੂੂੰ ਜਸਖਰਾਈ
ਜਜ਼ਰਹੇ ਜ ੱ ਚ ਸਫ-ਡ ੀਜ਼ਨ ੱ ਧਯ „ਤੇ ਗਯਾਂਊਂਡ ਰੈ ੈੱ ਰ ਟਯੇਨਯਜ਼ ਦੀ ਜਸਖਰਾਈ ਸ਼ਯੂ
ਤਯਨ ਤਾਯਨ, 7 ਭਈ :
ੂੰ ਿਾਫ ਸਯਕਾਯ ੱ ਰੋਂ ਯਾਿ ਜ ੱ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭਕੂੰ ਭਰ ਖਾਤਭੇ ਰਈ ਜ ੱ ਢੀ ਰਈ ਭਜਹੂੰ ਭ ਤਜਹਤ ਸ਼ਯੂ ਕੀਤੇ ਗ “ਡੈ”
ਰਗਯਾਭ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਯਕੂ ਰੂੰਟੀਅਯਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਭ ਨੂੂੰ ਜ਼ਭੀਨੀ ੱ ਧਯ „ਤੇ ਸ਼ਯੂ ਕਯ ਾਉਣ ਰਈ ਜਰਸ ਰਾਈਨ ਤਯਨ
ਤਾਯਨ ਜ ਖੇ 17 ਭਈ ਨੂੂੰ ਆਮਜਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਯਹੇ ਯਾਿ ੱ ਧਯੀ ਸਭਾਗਭ ਨੂੂੰ ਭੱ ਖ ਭੂੰ ਤਯੀ ੂੰ ਿਾਫ ਕੈਟਨ ਅਭਜਯੂੰ ਦਯ
ਜਸੂੰ ਘ ਸੂੰ ਫਧਨ ਕਯਨਗੇ।

ਇਹ ਿਾਣਕਾਯੀ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀ ਯਦੀ ਕਭਾਯ ਸੱ ਬਯ ਾਰ ਨੇ ਅੱ ਿ ਇਸ ਰਗਯਾਭ ਦੀਆਂ
ਜਤਆਯੀਆਂ ਸਫੂੰ ਧੀ ਜਜ਼ਰਹਾ ਅਜਧਕਾਯੀ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਸ਼ੇਸ ਭੀਜਟੂੰ ਗ ਦਯਾਨ ਜਦੱ ਤੀ। ਇਸ ਭਕੇ ੈੱਸ. ੈੱਸ. ੀ. ਤਯਨ
ਤਾਯਨ ਸਰੀ ਦਯਸ਼ਨ ਜਸੂੰ ਘ ਭਾਨ, ਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਿਨਯਰ ਸਰੀ ਸੂੰ ਦੀ ਜਯਸ਼ੀ, ਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ
ਜ ਕਾਸ ਰ. ਯਾਕੇਸ਼ ਕਭਾਯ, ਸਹਾਇਕ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਿਨਯਰ ਸਰੀ ਯਿਨੀਸ਼ ਅਯੜਾ ਅਤੇ ਹਯ ਅਜਧਕਾਯੀ ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ।
ਭੀਜਟੂੰ ਗ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਫਧਨ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਰਹਾ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਜ ੱ ਚ ਰੱਗਬੱ ਗ 24 ਹਜ਼ਾਯ
ਨਸ਼ਾ ਯਕੂ ਰੂੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਯਜਿਸਟਯੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ੈਯੀਜਪਕੇਸ਼ਨ ਕਯਨ ਉਯੂੰ ਤ ਜਜ਼ਰਹੇ ਜ ੱ ਚ ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫਯੇ ਰਬਾ ਾਂ ਰਤੀ ਿਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ ਗਯਾਂਊਂਡ ਰੈ ੈੱ ਰ ਟਯੇਨਯਜ਼ ੱ ਰੋਂ ਟਯੇਜਨੂੰਗ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ
ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਫ-ਡ ੀਜ਼ਨ ੱ ਧਯ „ਤੇ ਗਯਾਂਊਂਡ ਰੈ ੈੱ ਰ ਟਯੇਨਯਜ਼ ਨੂੂੰ ਟਯੇਜਨੂੰਗ ਦੇਣ ਦੇਣ ਭਾਸਟਯ ਟਯੇਨਯਜ਼ ੱ ਰੋਂ
ਜਸਖਰਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਰਗਯਾਭ ਅੱ ਿ ਤੋਂ ਸ਼ਯੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਯ ਇੱ ਕ ਸਫ-ਡ ੀਜ਼ਨ „ਤੇ 45

ਗਯਾਂਊਂਡ ਰੈ ੈੱ ਰ ਟਯੇਨਯਜ਼ ਨੂੂੰ ਜਸਖਰਾਈ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾ ੇਗੀ, ਜਿੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਗੇ 15 ਟੀਭਾਂ ਫਣਾ ਕੇ ਜੂੰ ਡ ੱ ਧਯ „ਤੇ ਨਸ਼ਾ
ਯਕੂ ਰੂੰਟੀਅਯਾਂ ਨੂੂੰ ਟਯੇਂਡ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਤਾਂ ਿ ਉਹ ਜੂੰ ਡਾਂ ਜ ੱ ਚ ਘਯ-ਘਯ ਿਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਬਆਨਕ ਜਫਭਾਯੀ ਰਤੀ
ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬਾ ਸ਼ਾਰੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਰ ਿਾਗਯੂਕ ਕਯ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜਫਭਾਯੀ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਯ ਹ ਚੱ ਕੇ ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਰਾਿ
ਕਯ ਾਉਣ ਰਈ ਰੇਜਯਤ ਕਯਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਯਾਿ ੱ ਧਯੀ ਰਗਯਾਭ ਜ ੱ ਚ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਅੂੰ ਜਭਰਤਸਯ, ਗਯਦਾਸਯ, ਿਰੂੰਧਯ,
ਕੂਯਥਰਾ ਅਤੇ ਜਪਯਜ਼ਯ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਯਕੂ ਰੂੰਟੀਅਯਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਨਸ਼ਾ ਯਕੂ ਜਨਗਯਾਨ ਕਭੇਟੀਆਂ ਦੇ ਭੈਂਫਯ ਜਹੱ ਸਾ
ਰੈ ਣਗੇ।
ਇਸ ਭਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਰਗਯਾਭ ਨੂੂੰ ਸਰਤਾ ੂਯ ਕ ਆਮਜਿਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜਜ਼ਰਹਾ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ
ੱ ਖ- ੱ ਖ ਕਭੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਫੂੰ ਜਧਤ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੱ ਤੇ ਜਕ ਉਹ ਆਣੀ ਜਡਊਟੀ
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਰ ਜਨਬਾੳੇੁਣ।
---------------

