ੰ ਜਾਫ ਸ਼ਹਸਯੀ ਅਵਾ ਮਜਨਾ ਤਹਸਤ ਅਨੁੂਹਿਤ ਜਾਤੀ ਤ ਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਦ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ
ਭਕਾਨ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਯਵਖਣ ਸ਼ੁਯੂ-ਡੀ. ੀ.
ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ ਯਵਖਣ ਦਯਾਨ ਹਫਰਕੁਰ ਸੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਅੀਰ
ਫੰ ਧਤ ਨਗਯ ਕੌਂ ਰਾਂ ਤ ਨਗਯ ੰ ਿਾਇਤਾਂ ਕਯਨਗੀਆਂ ਯਵਖਣ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 7 ਤੰ ਫਯ :
ੰ ਜਾਫ ਦ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਹਯੰ ਦਯ ਹੰ ਘ ਵੱ ਰੋਂ ‘ੰ ਜਾਫ ਸ਼ਹਸਯੀ ਅਵਾ ਮਜਨਾ 2017’ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ
ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤਯਨਤਾਯਨ ਹਿਰਹ ਦ ਸ਼ਹਸਯੀ ਇਰਾਹਕਆਂ ਦ ਅਨੁੂਹਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤ ਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਯਣੀਆਂ ਦ ਫਘਯ
ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ ਭਕਾਨ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਫੰ ਧਤ ਨਗਯ ਕੌਂ ਰਾਂ ਤ ਨਗਯ ੰ ਿਾਇਤਾਂ ਵੱ ਰੋਂ
ਯਵਖਣ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਯਸਾ ਸ।ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੰ ਹਦਆਂ ਹਡਟੀ ਕਹਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ
ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਹਕ 30 ਤੰ ਫਯ, 2017 ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਯਵਖਣ ਦਯਾਨ ਉਸ ਹਫਰਕੁਰ ਸੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਅਤ ਹਕ ਵੀ ੂਿਨਾ ਨੂੰ ਰੁਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵ।
ਰੀ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਦੱ ਹਆ ਹਕ ਭਾਜ ਦ ਗਯੀਫ ਵਯਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਫ ਦਯਾਂ ਵਾਰ ਘਯ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਾਉਣ ਰਈ
ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਹਸਰ ੜਾਅ ਦਯਾਨ 3 ਰੱਖ ਯੁ ਾਰਾਨਾ ਆਭਦਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਵਾਰ ਅਤ ਦੂਜ ੜਾਅ ਦਯਾਨ
5 ਰੱਖ ਯੁ ਾਰਾਨਾ ਆਭਦਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਵਾਰ ਹਯਵਾਯਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਕਾਨ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾ ਜਾਣਗ।ਇ ਕੀਭ
ਅਧੀਨ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀ ਭੁਪਤ ਭਕਾਨ ਦੀ ੁਹਵਧਾ ਰਾਤ ਕਯ ਕਣਗ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਹਆ ਹਕ ਇ ਕੀਭ ਦ ਸਠ ਉ ਥਾਂ ’ਤ ਸੀ ਰ ੜਵੰ ਦਾਂ ਵਾਤ ਭਕਾਨ ਫਣਾ ਜਾਣਗ, ਹਜੱ ਥ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਿਯੂਯਤ ਸਵਗੀ।ਉਸਨਾਂ ਦੱ ਹਆ ਹਕ ਈ. ਡੀ. ੀ., ੀ. ਰ. ਮੂ. ਆਹਦ ਯਾਸੀਂ ਹਨਿੱਜੀ ਹਡਵਰਯਾਂ ਨੂੰ ਹਯਆਇਤਾਂ ਦ ਕ
ਵਾਜਫ ਦਯਾਂ ਵਾਰ ਘਯਾਂ ਦੀ ਉਾਯੀ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ। ਾਯ ਯਤਾਂ ਯਾਸੀਂ ਹਤੰ ਨ ਰੱਖ ਯੁ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਾਰਾਨਾ
ਆਭਦਨ ਵਾਰ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ/ਸ਼ਹਸਯੀ ਗਯੀਫਾਂ ਰਈ ਟੈਂ ਹਡਊਟੀ/ਹਯਜਟਰਸ਼ਨ ਿਾਯਜ ਜਾਂ ੂਫਾ ਯਕਾਯ
ਦਾ ਕਈ ਸਯ  ਜਾਂ ਭਾਹਜਕ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਿਾ ਪੰ ਡ ਆਹਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛਟ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ।
ਇਸ ਕੀਭ ਘੱ ਟ ਆਭਦਨ ਵਾਰ ਗਯੁੱ  (ਰ. ਆਈ. ਜੀ.) ਵਾਰ ਹਯਵਾਯਾਂ (ਾਯ ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਾਰਾਨਾ
ਆਭਦਨ 6 ਰੱਖ ਯੁ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਵਾਰ ) ਅਤ ਦਯਹਭਆਨੇ ਆਭਦਨ ਗਯੁੱ  (ਭ. ਆਈ. ਜੀ.) ਵਾਰ ਹਯਵਾਯਾਂ (ਾਯ
ਯਤਾਂ ਤੋਂ 18 ਰੱਖ ਯੁ ਾਰਾਨਾ ਆਭਦਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਵਾਰ ) ਰਈ ਤੀ ਦਯ ਵਾਰ ਕਯਿ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਾਉਣ ਦੀ
ਸੂਰਤ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ।
ਹਦਸਾਤੀ ਹਵਕਾ, ਥਾਹਨਕ ਯਕਾਯ ਹਵਬਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸਯ ਕਈ ਵੀ ਹਵਬਾਗ ਹਜਦੀ ਿਭੀਨ ਆਯਹਥਕ ਤਯ ’ਤ
ਕਭਿਯ ਵਯਗਾਂ (ਈ. ਡਫਰਮੂ. .) ਰਈ ਹਨਯਭਾਣ ਕਯਨ ਰਈ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਸਵਗੀ, ਉਸ ਭਕਾਨ ਅਤ ਸ਼ਹਸਯੀ ਹਵਕਾ
ਹਵਬਾਗ ਨੂੰ ਭੁਪਤ ਹਵੱ ਿ ਤਫਦੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਜ ਇ ਭਕਦ ਨਾਰ ਫੰ ਧਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਭੀਨ
ਯਕਾਯ ਦ ਹਕ ਸਯ ਹਵਬਾਗ ਦੀ ਸਵਗੀ ਤਾਂ ੂਫਾ ੱ ਧਯੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਣ ਅਤ ਹਨਗਯਾਨੀ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਕਭਟੀ
(. ਰ. . ਭ. ੀ.) ਨੂੰ ਅਹਧਕਾਯ ਸਵਗਾ ਹਕ ਉਸ ਥਾਹਨਕ ਯਕਾਯ ਹਵਬਾਗ (ਸ਼ਹਸਯੀ ਥਾਹਨਕ
ੰ ਥਾਵਾਂ)/ਭਕਾਨ ਅਤ ਸ਼ਹਸਯੀ ਹਵਕਾ ਹਵਬਾਗ (ਹਵਕਾ ਅਥਾਯਟੀਆਂ) ਯਾਸੀਂ ਿਭੀਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦਾ ਪਰਾ ਰਵ।
ਅਹਜਸਾ ਕਯਦ ਭੇਂ ਇਸ ਫੰ ਧਤ ਹਵਬਾਗ ਦੀ ਹਸਭਤੀ ਵੀ ਰਵਗੀ।
------------

