ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਕੀਭਾਂ ਨੂੂੰ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੁੂੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਖੁਸ਼ਸਾਰੀ
ਦ ਯਾਖ ਨਨਬਾਉਣਗ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਬੂਨਭਕਾ : ਰ ਪਟੀਨੈਂਟ ਜਨਯਰ (ਨਯ.) ਟੀ.ਐ. ਸ਼ਯਨਗਰ
ਨੂੰ ਡ ੱ ਧਯ ’ਤ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਬਰਾਈ ਕੀਭਾਂ ਸੁੂੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਯਾਜ ਦ ੂੰ ਜ ਨਿਨਰਿਆਂ ਨਵੱ ਚ
ਰਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਖੁਸ਼ਸਾਰੀ ਦ ਯਾਖ
ਨਿਰਿਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਨੂੰ ਡਾਂ ਨਵੱ ਚ ਰਗਾਏ ਗਏ ਗਾਯਡੀਅਨਿ ਆਪ ਗਵਯਨੈਂ ਨਾਰ ਕੀਤੀ
ਨਵਸ਼ਸ਼ ਭੀਨਟੂੰ ਗ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 20 ਨਵੂੰ ਫਯ :
ਭਸਾਤਭਾ ਗਾਂਧੀ ਯਫੱ ਤ ਨਵਕਾ ਮਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਕੀਭਾਂ
ਨੂੂੰ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੁੂੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਖੁਸ਼ਸਾਰੀ ਦ ਯਾਖ (ਗਾਯਡੀਅਨਿ ਆਪ ਗਵਯਨੈਂ)
ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਬੂਨਭਕਾ ਨਨਬਾਉਣਗ। ਇਨਿਾਂ ਨਵਚਾਯਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਰ ਪਟੀਨੈਂਟ ਜਨਯਰ (ਨਯਟਾਇਯਡ)
ਰੀ ਟੀ.ਐ. ਸ਼ਯਨਗੱ ਰ ੀਨੀਅਯ ਐਡਵਾਈਿਯ ਨੇ ਅੱ ਜ ਨਿਰਿਾ ਰਫੂੰਧਕੀ ਕੂੰ ਰ ਕ ਨਵਖ ਨਿਰਿਾ
ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਨੂੰ ਡਾਂ ਨਵੱ ਚ ਰਗਾਏ ਗਏ ਗਾਯਡੀਅਨਿ ਆਪ ਗਵਯਨੈਂ ਦੀ ਭੀਨਟੂੰ ਗ ਨੂੂੰ ੂੰ ਫਧਨ
ਕਯਨਦਆਂ ਕੀਤਾ। ਇ ਭਕ ਰੀ ਗੁਯਨਕਯਤ ਨਕਯਾਰ ਨੂੰ ਘ ਆਈ.ਏ.ਐ. ਨਿ੍ਯੂੰ ੀਰ ਕੱ ਤਯ-ਟੂ-ਭੁੱ ਖ
ਭੂੰ ਤਯੀ ੂੰ ਜਾਫ ਅਤ ਭਜਯ ਜਨਯਰ ਨਯਟਾਇਯਡ ਰੀ ਐ.ੀ.ਐ. ਗਯਵਾਰ ਵਾਈ ਚਅਯਭਨ ਕ
ਵੀ ਉਨਿਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨ।

ਭੀਨਟੂੰ ਗ ਭਕ ੂੰ ਫਧਨ ਕਯਨਦਆਂ ਰੀ ਸ਼ਯਨਗੱ ਰ ਨੇ ਦੱ ਨਆ ਨਕ ੂੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਵ-ਇੱ ਛੁਕ
ਤਯ ’ਤ ਚਾਸਵਾਨ ਾਫਕਾ ਫ਼ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ ਭਸਾਤਭਾ ਗਾਂਧੀ ਯਫੱ ਤ ਨਵਕਾ ਮਜਨਾ ਤਨਸਤ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ
ਕੀਭਾਂ ਨੂੂੰ ਨੂੰ ਡ ੱ ਧਯ ’ਤ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੁੂੰ ਚਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਰਗਾਇਆ
ਨਗਆ ਸ। ਉਨਿਾਂ ਦੱ ਨਆ ਨਕ ਇ ਕੀਭ ਨੂੂੰ ੂੰ ਜਾਫ ਦ ੂੰ ਜ ਨਿਨਰਿਆਂ ਤਯਨਤਾਯਨ, ਅੂੰ ਨਿ੍ਯਤਯ,
ਜਰੂੰਧਯ, ਰੁਨਧਆਣਾ ਅਤ ਫਯਨਾਰਾ ਨਵੱ ਚ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸ। ਉਨਿਾਂ ਦੱ ਨਆ ਨਕ ਜਰਦ ਸੀ ਇ
ਕੀਭ ਨੂੂੰ ੂੰ ਜਾਫ ਦ ਫਾਕੀ ਨਿਨਰਿਆਂ ਨਵੱ ਚ ਵੀ ਜਰਦ ਸੀ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਿਾਂ ਦੱ ਨਆ ਨਕ ਇਸ
ਕੀਭ ਭੁੱ ਖ ਭੂੰ ਤਯੀ ੂੰ ਜਾਫ ਕਟਨ ਅਭਨਯੂੰ ਦਯ ਨੂੰ ਘ ਦੀ ਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ ਨਕ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ
ਚੱ ਰ ਯਸੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕੀਭਾਂ ਤ ਨਿਯ ਯੱ ਖਣ ਰਈ ਾਫਕਾ ਪਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਰਈਆਂ ਜਾ
ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਉਸ ਖੁਦ ਇ ਮਜਨਾ ਦੀ ਨਨਗਯਾਨੀ ਕਯ ਯਸ ਸਨ।
ਭੀਨਟੂੰ ਗ ਨੂੂੰ ੂੰ ਫਧਨ ਕਯਨਦਆਂ ਉਨਿਾਂ ਗਾਯਡੀਅਨਿ ਆਪ ਗਵਯਨੈਂ (ਜੀ..ਜੀ.) ਨੂੂੰ ਨਕਸਾ ਨਕ
ਉਸ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਭਾਂ ਨੂੂੰ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਸੁੂੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਇੱ ਕ ਮਧ ਦੀ ਤਯਿਾਂ
ਕੂੰ ਭ ਕਯਨ। ਉਨਿਾਂ ਨਕਸਾ ਨਕ ਾਨੂੂੰ ਇੱ ਕ ਸਯ ਭਕਾ ਨਭਨਰਆ ਸ ਨਕ ਅੀਂ ੂੰ ਜਾਫ ਦ ਰਈ ਕੁਝ ਸਯ ਕਯ
ਕੀਏ। ਉਨਿਾਂ ਨਕਸਾ ਨਕ ਉਸ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਕੀਭਾਂ ਰਤੀ ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ
ਨੂੰ ਡਾਂ ਦਾ ਬਾਈਚਾਯਾ ਭਿਫੂਤ ਕਯਨ ਨਵੱ ਚ ਵੀ ਆਣਾ ਮਗਦਾਨ ਾਉਣ ਤ ਇ ਰਈ ਭਾਜ ਵਕਾਂ ਤ
ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀ ਆਣ ਨਾਰ ਜੜਣ ਤਾਂ ਜ ਾਡ ਭਾਜ ਨੂੂੰ ਸਯ ਨਫਸਤਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ।
ਇ ਭਕ ੂੰ ਫਧਨ ਕਯਨਦਆਂ ਰੀ ਗੁਯਨਕਯਤ ਨਕਯਾਰ ਨੂੰ ਘ ਆਈ.ਏ.ਐ. ਨਿ੍ਯੂੰ ੀਰ ਕੱ ਤਯ-ਟੂਭੁੱ ਖ ਭੂੰ ਤਯੀ ੂੰ ਜਾਫ ਨੇ ਨਕਸਾ ਨਕ ੂੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੀਭਾਂ ਫੂੰ ਧੀ
ਸੀ ਅਤ ਨਨਯੱ ਖ ੂਚਨਾ ਖੁਸ਼ਸਾਰੀ ਦ ਯਾਨਖਆ ਵੱ ਰੋਂ ਇਕੱ ਠੀ ਕਯਕ ਨਿਰਿਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ ਬਜੀ ਜਾਵਗੀ।
ਉਨਿਾਂ ਦੱ ਨਆ ਨਕ ਖੁਸ਼ਸਾਰੀ ਦ ਯਾਖ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂਬਰਾਈ ਕੀਭਾਂ ਫੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਡ
ੱ ਧਯ ’ਤ ਨਿਯ ਯੱ ਖਣਗ ਅਤ ਉ ਫੂੰ ਧੀ ਪੀਡ ਫਕ ਯਕਾਯ ਨੂੂੰ ਬਜਣਗ ਤਾਂ ਜ ਯਕਾਯੀ ਕੀਭਾਂ ਨੂੂੰ
ਸਯ ਨਫਸਤਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵ।
ਇ ਭਕ ੂੰ ਫਧਨ ਕਯਨਦਆਂ ਭਜਯ ਜਨਯਰ ਨਯਟਾਇਯਡ ਰੀ ਐ.ੀ.ਐ. ਗਯਵਾਰ ਵਾਈ
ਚਅਯਭਨ ਕ ਨੇ ਨਕਸਾ ਨਕ ਭੁੱ ਖ ਭੂੰ ਤਯੀ ੂੰ ਜਾਫ ਕਟਨ ਅਭਨਯੂੰ ਦਯ ਨੂੰ ਘ ਦਾ ੁਨਾ ਸ ਨਕ ੂੰ ਜਾਫ
ਨੂੂੰ ਭੁੜ ਖੁਸ਼ਸਾਰੀ ਵੱ ਰ ਨਰਆਂਦਾ ਜਾਵ ਅਤ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਕੀਭਾਂ ਦਾ
ਰਾਬ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀ ਤੱ ਕ ਸੁੂੰ ਚ ਕ। ਉਨਿਾਂ ਨਕਸਾ ਨਕ ਖੁਸ਼ਸਾਰੀ ਦ ਯਾਨਖਆਂ ਦਾ ਭੁੱ ਖ ਕੂੰ ਭ ਯਕਾਯ
ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਰ ਕ ਬਰਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਭਾਂ ਅਤ ਨੂੰ ਡ ੱ ਧਯ ’ਤ ਨਵਕਾ ਰਈ ਨਦੱ ਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ੜਚਰ ਕਯਨਾ ਸ ਅਤ ਨਟਭ ਨਵੱ ਚ ਆਈ ਨਗਯਾਵਟ ਨਵੱ ਚ ੁਧਾਯ ਕਯਨ ਦ
ਭਕਦ ਨਾਰ ਰ ੜਵੂੰ ਦਾਂ ਤੱ ਕ ਕੀਭਾਂ ੁੱ ਜਦਾ ਕਯਨਾ ਸ।

ਇ ਭਕ ਨਡਟੀ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਨਕਸਾ ਨਕ ਭਸਾਤਭਾ ਗਾਂਧੀ ਯਫੱ ਤ
ਨਵਕਾ ਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਨਿਰਿ ਨਵੱ ਚ ਨੂੰ ਡ ੱ ਧਯ ’ਤ ਨਫਨਿਾਂ ਨਕ ੱ ਖਾਤ ਤੋਂ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਰ ਰਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਿਾਂ ਨਕਸਾ ਨਕ ਦੱ ਨਆ ਨਕ ਭਸਾਤਭਾ ਗਾਂਧੀ ਯਫੱ ਤ ਨਵਕਾ ਮਜਨਾ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਭਾਜ
ਦ ਸਯ ਵਯਗ ਨੂੂੰ ਭਾਨਜਕ ਨਨਆਂ ਤ ਭਾਨਤਾ ਦ ਭਕ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਸ। ਉਨਿਾਂ ਦੱ ਨਆ ਨਕ ਇ
ਮਜਨਾ ਦ ਤਨਸਤ ਗ਼ਯੀਫ ਵਯਗ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਯਨਸਣ ਨਸਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਢਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਭੁਸੱਈਆ
ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਚੂੰ ਗਾ ਜੀਵਨ ਨਜੳੂੂਣ ਦ ਭਕ ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਉਨਿਾਂ ਦੱ ਨਆ ਨਕ ਇ
ਭੇਂ ਨਿਰਿਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਨਵੱ ਚ 146 ਗਾਯਡੀਅਨਿ ਆਪ ਗਵਯਨੈਂ ਰਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜ ਨਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਨੂੰ ਡਾਂ ਨਵੱ ਚ ਜਾ ਕ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਇ ਭਕ ’ਤ ਵਧੀਕ ਨਡਟੀ
ਕਨਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਰੀ ੂੰ ਦੀ ਨਯਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਨਡਟੀ ਕਨਭਸ਼ਨਯ (ਨਵਕਾ) ਰ. ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ,
ਜਨਯਰ ਸਾਇਕ ਰੀ ਸਯਚਯਨ ਨੂੰ ਘ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਅਨਧਕਾਯੀ ਤ ਜੀ..ਜੀ. ਸਾਿਯ ਨ।
------------------------

