71ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਦਵ ਮੌਕੇ ਦਿਪਟੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ੱ ਭਰਵਾਲ ਨੇ ਲਦਸਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰ ਿਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਦਵ ਭਕ ੁਦਰ ਰਾਈਨ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦਵਖ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਦਜ਼ਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਭਾਗਭ ਦਾ ਆਮਜਨ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੂਰਾਂ ਦ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਦਸ਼ ਬਗਤੀ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ੱ ਦਬਆਚਾਯਕ ਰਗਯਾਭ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸ਼

ਤਯਨਤਾਯਨ, 16 ਅਗਤ :
ੁਦਰ ਰਾਈਨ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦਵਖ 71ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਦਵ ਭਕ ਆਮਦਜਤ ਕੀਤ ਗ ਦਜ਼ਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਭਾਗਭ ਦਯਾਨ ਭੁੱ ਖ
ਭਦਸਭਾਨ ਦਡਟੀ ਕਦਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਝੰ ਡਾ ਰਦਸਯਾਇਆ ਅਤ ਭਾਯਚ

ਾਟ ਯਡ ਤੋਂ ਰਾਭੀ ਰਈ।

ਯਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯਡ ਕਭਾਂਡਯ ਡੀ.ੱ.ੀ. (ਡੀ) ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇ ਭਕ ’ਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੂਰਾਂ ਦ
ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਦਸ਼ ਬਗਤੀ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ੱ ਦਬਆਚਾਯਕ ਰਗਯਾਭ ਅਤ ੀ. ਟੀ. ਸ਼ਅ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਗਆ।
ਸਰਕਾ ਦਵਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਸਤਯੀ, ਸਰਕਾ ਖਭਕਯਨ ਦ ਦਵਧਾਇਕ ਰ. ੁਖਾਰ ਦੰ ਘ ਬੁੱ ਰਯ ਅਤ ਰੀਭਤੀ ਨੀਯੂ
ੱ ਬਯਵਾਰ, ਰੀਭਤੀ ਗੁਯਰੀਨ ਕ ਯ ਦਢੱ ਰੋਂ ਅਤ ਰੀਭਤੀ ਯੀਤੂ ਨੀ ਨੇ ਭਾਗਭ ਦਵਚ ਦਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ ਦਸ਼ਯਕਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਗਭ ’ਚ ਦਜ਼ਰਹਾ ਅਤ ਸ਼ਨ ਜਜ ਰੀਭਤੀ ਸਯਰੀਤ ਕ ਯ ਯੰ ਧਾਵਾ, ਵਧੀਕ ਦਡਟੀ ਕਦਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਰੀ ੰ ਦੀ ਦਯਸ਼ੀ,
ਵਧੀਕ ਦਡਟੀ ਕਦਭਸ਼ਨਯ ਦਵਕਾ ਰ. ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ, ਸਾਇਕ ਕਦਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਰੀ ਗੁਯਦਭਯਨਦੀ ਦੰ ਘ ਦਢੱ ਰੋਂ ਅਤ
ਸਾਇਕ ਕਦਭਸ਼ਨਯ (ਦਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਰੀ ਯਜਨੀਸ਼ ਅਯੜਾ ਵੀ ਭਜਦ
ੂ ਨ। ਭਾਗਭ ਦਯਾਨ ਟਜ ੰ ਚਾਰਨ ਦੀ ਬੂਦਭਕਾ
ਰ ਕਚਯਾਯ ੁਯਜੀਤ ਕੁਭਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਫੜ ੁਚੱਜ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਦਨਬਾਈ ਗਈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਦਵ ਦ ਸ਼ੁੱ ਬ ਭਕ ’ਤ ਦਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਰਾਟੀਆਂ ਅਤ ਸ਼ਸੀਦਾਂ ਦ ਦਯਵਾਯਾਂ ਨੂੰ ਦਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ

ਨਭਾਦਨਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ। ਇ ਭਕ ਦਜ਼ਰਹਾ ਯੱਡ ਕਯਾ ੁਾਇਟੀ ਵੱ ਰੋਂ ਰ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਟਯਾਈਾਈਕਰ ਅਤ ਦਰਾਈ ਭਸ਼ੀਨਾਂ
ਬੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਤਯਾਂ ਦਵਚ ਮਗਦਾਨ ਾਉਣ ਵਾਰ ਦਵਅਕਤੀਆਂ, ਦੱ ਦਖਆ ਅਤ ਖਡਾਂ ਦ
ਖਤਯ ਦਵੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਕਾਯਜ਼ੁਗਾਯੀ ਦਦਖਾਉਣ ਵਾਰ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ, ਦਭਸਨਤ ਅਤ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਦਡੳੂੂਟੀ ਦਨਬਾਉਣ ਵਾਰ
ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਭਾਦਨਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ।

ਭਾਗਭ ਦਯਾਨ ਦਡਟੀ ਕਦਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਵੱ ਰੋਂ ਸਾਜ਼ਯੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਬਾਯਤ ਦਨਯਭਾਣ ੰ ਕਰ
ਦਦਵਾਇਆ ਦਗਆ। ਇ ਭਕ ’ਤ ਾਦਯਆਂ ਨੇ ੰ ਕਰ ਦਰਆ ਦਕ ‘‘ਅੀਂ ਾਯ ਬਾਯਤ ਦ ਨਾਗਦਯਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਦਵ ਦ ਭਕ ’ਤ
ਰਣ ਰੈਂ ਦ ਸਾਂ ਦਕ ਅੀਂ ਦਸ਼ ਅਤ ਭਾਜ ਦ 6 ਦੁਸ਼ਭਣਾ : ਗੰ ਦਗੀ, ਗ਼ਯੀਫੀ, ਦਿ੍ਯਸ਼ਟਾਚਾਯ, ਅੱ ਤਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤ ਨਰਵਾਦ
ਨੂੰ ਖ਼ਤਭ ਕਯਕ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਬਾਯਤ ਦਾ ਦਨਯਭਾਣ ਕਯਾਂਗ’’। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਦਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਇ ਭਕ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਰਹ ਦਵੱ ਚ
ਸ਼ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਰਤੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ ਇੱ ਕ ਵੱ ਛਤਾ ਯੱ ਥ ਯਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਜ ਦਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦੰ ਡਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਖੁੱ ਰਹ ਦਵਚ ਖਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਰ ਸਣ ਵਾਰੀਆਂ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਅਤ ਭਾੜ ਰਬਾਵਾਂ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਗਾ।

ਦਡਟੀ ਕਦਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਦਵ ਭਾਗਭ ਨੂੰ ੰ ਫਧਨ ਕਯਦਦਆਂ ਦਕਸਾ ਦਕ ਅੱ ਜ ਦਾ ਦਦਨ
ਾਨੂੰ ਉਸਨਾਂ ਭਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਰਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਦ ਦਦਵਾਉਦਾ ਸ, ਦਜਸਨਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਦਸਯ ਦਵੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਕ
ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱ ਰ ਅਤ ਆਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦ ਕ ਦਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਯਵਾਇਆ। ਉਨਹਾਂ ਦਕਸਾ ਦਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਦਵ ਭਨਾਉਦਦਆਂ
ਾਨੂੰ ਸਯ ਵਧਯ ਖੁਸ਼ੀ ਭਦਸੂ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਦਕਉਦਕ ਦਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੜਾਈ ਦਵੱ ਚ 80 ਪੀਦੀ ਮਗਦਾਨ ੰ ਜਾਫੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਸੀ
ਾਇਆ ਦਗਆ ਸ। ਦਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਈ ਰੜੀ ਗਈ ਰੜਾਈ ਭਕ ਾਡ ਦਸ਼ ਦ ਸ਼ਸੀਦਾਂ ਨੇ ਜ ੁਨੇ ਰ ਨ, ਉਸ ਅਜ ਤੱ ਕ
ਵੀ ੂਯ ਨਸੀ ਸ। ਅੱ ਜ ਦ ਦਦਨ ਾਨੂੰ ਦਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੜਾਈ ਦ ਸ਼ਸੀਦਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਰ ੁਦਨਆਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਕਯਨ ਦਾ ਰਣ
ਰ ਣਾ ਸ ਅਤ ਦਸ਼ ਦ ਦਵਕਾ ਦਵੱ ਚ ਾਂਝਾ ਮਗਦਾਨ ਾ ਕ ਦਸ਼ ਨੂੰ ਤਯੱ ਕੀ ਦੀਆਂ ਫੁਰੰਦੀਆਂ ਤ ਸੁੰ ਚਾਉਣਾ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦਕਸਾ ਦਕ
ਾਡ ਭਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਰਾਟੀਆਂ ਵਰੋਂ ਰ ਗ ੁਦਨਆਂ ਨੂੰ ਾਕਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਅਜ ਵੀ ਫਸੁਤ ਕੁਝ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸ ਤਾਂ ਜ
ਦਸ਼ ਦ ਰ ਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ੱ ਧਯ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਦਕਆ ਜਾ ਕ।

ਉਨਹਾਂ ਦਕਸਾ ਦਕ ਦਜ਼ਰਹ ਦਵੱ ਚੋਂ ਨਦਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਭ ਕਯਨਾ ਾਡਾ ਭੁੱ ਖ ਟੀਚਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਅਤ
ਨਸ਼ ਦ ਆਦੀ ਸ ਚੁੱ ਕ ਗ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਯਾਂ ਯਾਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਭੁਕਤ ਕਯਕ ਉਸਨਾਂ ਦ ਭੁੜ ਵਫ ਰਈ ਦਵਆਕ
ਰਗਯਾਭ ਉਰੀਕ ਗ ਸਨ। ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਦਕਸਾ ਦਕ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ਦੰ ਫਯ 2017 ਤੱ ਕ ੂਫ ਦ ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਦਵੱ ਚੋਂ ਖੁੱ ਰਹ
ਦਵੱ ਚ ਸ਼ਚ ਨੂੰ ਭੁਕੰਭਰ ਤਯ ’ਤ ਖ਼ਤਭ ਕਯਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਦਭੱ ਦਥਆ ਸ। ਦਜ਼ਰਹਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਨੂੰ ਖੱ ੂੁਰ ਹ ਦਵੱ ਚ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੁਕਤ
ਕਯਨਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਭੁੱ ਖ ਜੰ ਡਾ ਸ ਅਤ ਇ ਨੂੰ ਇਕ ਦਭਸ਼ਨ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਚਰਾਉਂਦ ਸ 2 ਅਕਤੂਫਯ, 2017 ਤੱ ਕ ਦਜ਼ਰਹ ਨੂੰ ਖੁੱ ਰਹ
’ਚ ਸ਼ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਦਵਸ਼ ਭੁਦਸੰ ਭ ਦਵੱ ਢੀ ਗਈ ਸ।
ਉਨਹਾਂ ਦਕਸਾ ਦਕ ਯਸੱ ਦੀ ਦਜ਼ਰਹਾ ਸਣ ਕਯਕ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਯਸੱ ਦੀ ਖਤਯ ਅੰ ਦਯ ਦਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ ਫੁਦਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਦਵਕਾ
ਰਈ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਭਜੂਦਾ ਾਰ ਦਯਾਨ 1063.62 ਰੱਖ ਯੁ ਦ ਦਵਕਾ ਕਾਯਜਾਂ ਰਈ ਫਜਟ ਰ ਕਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸ।
ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੱ ਖਣ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ ਅੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ੱ ਧਯ ਦ ਦਖਡਾਯੀ ਦਾ ਕਯਨ ਦ ਭਕਦ ਨਾਰ ਯਕਾਯ
ਵੱ ਰੋਂ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦਜ਼ਰਹ ਅੰ ਦਯ ਕਯੜਾਂ ਯੁ ਦੀ ਰਾਗਤ ਦ ਨਾਰ 6 ਅੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ੱ ਧਯ ਦ ਨਵੇਂ ਖਡ ਟਡੀਅਭ ਉਾਯ ਜਾ
ਯਸ ਸਨ।

ਉਨਹਾਂ ਦਕਸਾ ਦਕ ਦਜ਼ਰਹ ਦਵੱ ਚ ਫਯੁਜ਼ਗਾਯ ਨਜਵਾਨ ਰੜਕ-ਰੜਕੀਆਂ ਰਈ ਯਜ਼ਗਾਯ ਦ ਵਧਯ ਭਕ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਦਜ਼ਰਹਾ
ਰਫੰਧਕੀ ਕੰ ਰ ਕ ਦਵਖ ਯਜ਼ਗਾਯ ਦਫਊਯ ਥਾਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਦਯਸਾ ਸ, ਦਜੱ ਥ ਇੱ ਕ ਛੱ ਤ ਸਠਾਂ ਰ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਯਜ਼ਗਾਯ ਰਾਤੀ
ੰ ਫੰ ਧੀ ਸਯ ਤਯਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤ ਭਦਦ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ। ਦਛਰ ਦਦਨੀਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ੱ ਟੀ ਦਵੱ ਚ ਭਾਯੂਤੀ
ਉਦਮਗ ਦਰਦਭਟਡ ਵੱ ਰੋਂ 120 ਦੱ ਦਖਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਚਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ, ਦਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਨੀ ਵੱ ਰੋਂ ਯੈਂਟਦਸ਼ੱ  ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ।

ਇ ਭਕ ’ਤ ਦਵਰ ਯਜਨ ਤਯਨਤਾਯਨ ਡਾ. ਸ਼ਭਸ਼ਯ ਦੰ ਘ, ਦਜ਼ਰਹਾ ਭਾਰ ਅਯ ਰੀ ਅਯਦਵੰ ਦਯਾਰ ਦੰ ਘ, ਦਜ਼ਰਹਾ
ਦੱ ਦਖਆ ਅਯ (ਕੰਡਯੀ) ਦਨਯਭਰ ਦੰ ਘ, ਦਜ਼ਰਹਾ ਦੱ ਦਖਆ ਅਯ (ਰੀਭੈਂਟਯੀ) ਫਰਵੀਯ ਦੰ ਘ, ਦਜ਼ਰਹਾ ਖੁਯਾਕ ਅਤ
ਰਾਈ ਕੰ ਟਯਰਯ ਡਾ. ਦਨਯਭਰ ਦੰ ਘ ਅਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਵਬਾਗਾਂ ਦ ਅਦਧਕਾਯੀ ਅਤ ਕਯਭਚਾਯੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਯ ਨ।
----------------------

