ਪਿੰ ਡਾਂ ਨਿੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁੱ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਾਰਟੀਫਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕ ਅੁੱ ਗ ਆਉਣ ਲੁੱਗ-ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਰ
ਕਈ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਣ ੁੱ ਧਰ ’ਤ ਕਭਟੀ ਫਣਾਈਆਂ-ਐ ਐ ੀ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 19 ਜਨ ,ਭੁੱ ਖ ਭਿੰ ਤਰੀ ਕੈਟਨ ਅਭਪਰਿੰ ਦਰ ਪਿੰ ਘ ਵੁੱ ਲੋਂ ਿੰ ਜਾਫ ਨਿੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁੱ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਪਵਸ਼ਸ਼ ਭਪਸਿੰ ਭ ਦਾ ਅਰ ਆਭ ਲੋ ਕਾਂ ’ਤ ਪੁੱ ਧਾ ਪਆ ਸੈ ਅਤ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦ ਲੋ ਕ ਾਰਟੀਫਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਰ ਉਠ ਕ
ਆਣ ਪਿੰ ਡਾਂ ਪਵਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਭਕਾਉਣ ਲਈ ਅੁੱ ਗ ਆ ਰਸ ਸਨ। ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਸੀ ਇ ਪਸਲਕਦਭੀ ਤੋਂ ਇਸ
ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ ਪਕ ਛਤੀ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਜਲ ’ਤ ਲੁੱਗਾ ਨਸ਼ ਦਾ ਕਲਿੰਕ ਲਪਸ ਜਾਵਗਾ।’ ਉਕਤ
ਫਦਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੀ ਰਦੀ ਬਰਵਾਲ ਨ ਨਰਦੀ ਅੁੱ ਡਾ ਇਲਾਕ ਪਵਚ ਕਰਵਾੲ
ਗੲ ਇਕ ਪਵਸ਼ਸ਼ ਰੋਗਰਾਭ ਨਿੰ ਿੰ ਫੋਧਨ ਕਰਦ ਕੀਤਾ। ਰੀ ਬਰਵਾਲ ਨ ਬਰੋਾ ਪਦੁੱ ਤਾ ਪਕ ਪਜ ਤਰਾਂ ਪਜਲ ਨਿੰ ਨਕਲ
ਦ ਕੋਸੜ ਤੋਂ ਭੁੱ ਕਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੈ, ਉ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਭਕਤ ਕਰ ਪਲਆ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਾਂ ਪਕਸਾ ਪਕ ਨਸ਼ਾ ਭੁੱ ਕਤੀ
ਲਈ ਭੁੱ ਖ ਭਿੰ ਤਰੀ ਵੁੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ਸੈ ਪਕ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦ ਲੋ ਕ ਖ਼ਦ ਨਸ਼ ਨਿੰ ਖਤਭ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸ਼ਾਨ
ਦਾ ਾਥ ਲੈ ਰਸ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਪਆ ਪਕ ਸਾਲ ਸੀ ਪਵਚ ਪਿੰ ਡ ਡਾਲਕ, ਸ਼ਖਾਂ, ਫਲਰ, ਭਨਾਵਾਂ ਭਤ ਪਜਲ ਦ 12-13 ਪਿੰ ਡਾਂ ਨ
ਆਣ ੁੱ ਧਰ ’ਤ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨਿੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁੱ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਭਟੀਆਂ ਾਰਟੀਫਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਰ ਉਠ ਕ ਫਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤ
ਪੈਲਾ ਪਲਆ ਸੈ ਪਕ ਉਸ ਆਣ ਪਿੰ ਡ ਪਵਚ ਨਾ ਪਕ ਨਿੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਣਗ ਅਤ ਨਾ ਵਚਣ। ਕਈ ਿੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨ ਨਸ਼ਾ
ਵਚਣ ਵਾਲ ਦਾ ਭਾਪਜਕ ਫਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਲਾ ਵੀ ਪਲਆ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਪਆ ਪਕ ਇ ਪਸਲ ਦਾ
ਸੀ ਨਤੀਜਾ ਸੈ ਪਕ ਪਜਲ ਦ ਓਟ ਕਂਦਰਾਂ ਪਵਚ ਨਸ਼ਾ ਭਕਤੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਵਾਪਲਆਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਅੁੱ ਗ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਣੀ
ਸੋਈ ਸੈ।

ਇ ਭੌਕ ਿੰ ਫੋਧਨ ਕਰਦ ਪਜਲਾ ਪਲ ਭਖੀ . ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੰ ਘ ਭਾਨ ਨ ਦੁੱ ਪਆ ਪਕ ਪਿੰ ਡਾਂ ਪਵਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਿੰ ਚਾਂ, ਰਿੰ ਚਾਂ, ਭੋਸਤਫਰਾਂ ਅਤ ਕਈ ਫੀਫੀਆਂ ਦ ਪੋਨ ਵੀ ਆਣ ਪਿੰ ਡਾਂ ਪਵਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲ ਦਾ
ਾਥ ਲੈ ਣ ਵਾਤ ਆ ਰਸ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਪਕਸਾ ਪਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਜਲ ਪਵਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਭ ਕਰਨ ਲਈ ਾਰੀ ਪਲ ਤ
ਰਸ਼ਾਨ ਤਸਾਡ ਨਾਲ ਸੈ ਅਤ ਤੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਸੋ, ਭੈਨਿੰ ਇ ਭੁੱ ਦ ’ਤ ਪੋਨ ਕਰ ਕਦ ਸੋ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਪਆ ਪਕ ਸ਼ਪਸਰ
ਦਾ ਨਰਦੀ ਇਲਾਕਾ ਨਸ਼ ਦ ਵਨ ਕਰਕ ਜਾਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤ ਅੁੱ ਜ ਇਥ ਰੁੱ ਖ ਰੋਗਰਾਭ ਪਵਚ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾੀਆਂ
ਨ ਆਣ ਇਲਾਕ ਪਵਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਭ ਕਰਨ ਦਾ ਰਣ ਪਲਆ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਬਰੋਾ ਪਦੁੱ ਤਾ ਪਕ ਪਲ ਇ ਭਪਸਿੰ ਭ ਪਵਚ
ਤਸਾਡ ਨਾਲ ਸੈ ਅਤ ਪਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਕਰ ਨਿੰ ਫਖਪਸ਼ਆ ਨਸੀਂ ਜਾਵਗਾ। ਇ ਭੌਕ ਐ ਡੀ ਐਭ ਅਭਨਦੀ ਕੌ ਰ,
ਪਜਲਾ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਧਕਾਰੀ . ਪਕਰਾਲ ਪਿੰ ਘ, ਐ ੀ ਰੀ ਪਤਲਕ ਰਾਜ ਅਤ ਸੋਰ ਪਵਬਾਗਾਂ ਦ ਅਪਧਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਰ
ਨ।
ਕੈਸ਼ਨ-ਝਫਾਲ ਰੋਡ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਵਖ ਨਰਦੀ ਅੁੱ ਡਾ ਇਲਾਕ ਨਿੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁੱ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾੲ ਗੲ ਭਾਗਭ ਨਿੰ
ਿੰ ਫੋਧਨ ਕਰਦ ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਰ ਰੀ ਰਦੀ ਬਰਵਾਲ।
- ਨਸ਼ਾ ਭਕਤੀ ਦੀ ਸਿੰ ਚਕਾਉਂਦ ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਰ ਰੀ ਰਦੀ ਬਰਵਾਲ, ਐ ਐ ੀ . ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੰ ਘ ਭਾਨ ਤ
ਸੋਰ ਅਪਧਕਾਰੀ।

