ਘਯ-ਘਯ ਨੌਕਯੀ’ ਤਹਸਤ ਹਿਰਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੋਂ ਯੋਿਗਾਯ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬਾਗੋ ਨਯਹਿੰ ਗ ਕਾਰਜ ’ਚ 29 ਜੂਨ ਨੂਿੰ
ਹਿਰਾ ੱ ਧਯੀ ਯੋਿਗਾਯ ਭਰ ਰਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਹਤਆਯੀਆਂ ਦਾ ਹਰਆ ਜਾਇਿਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਯੋਿਗਾਯ ਭਰ ਦਾ ਰਾਬ ਉਠਾਉਣ-ਵਧੀਕ ਹਡਟੀ ਕਹਭਸ਼ਨਯ
ਤਯਨ ਤਾਯਨ 20 ਜੂਨ 2018
ਿੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ‘ਘਯ-ਘਯ ਨੌਕਯੀ’ ਉਰਫੱ ਧ ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਭਿੰ ਤਵ ਨੂਿੰ ਅਭਰੀ ਜਾਭਾ ਹਸਨਾਉਂਹਦਆਂ ਹਜਰਾ
ਰਸ਼ਾਨ ਦ ਹਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨਾਂ ਦਕਾ 29 ਜੂਨ 2018 ਨੂਿੰ ਭਾਈ ਬਾਗੋ ਨਯਹਿੰ ਗ ਕਾਰਜ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਹਵਖ ਯੋਿਗਾਯ
ਭਰਾ ਆਮੋਹਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਯਸਾ ਸੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਧੀਕ ਹਡਟੀ ਕਹਭਸ਼ਨਯ (ਹਵਕਾ) ਰੀ ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਨ ਅੱ ਜ ਹਿਰਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੋਂ ਰਗਾੲ ਜਾ
ਯਸ ਇ ਯੋਿਗਾਯ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਤਆਯੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਰੈ ਣ ਰਈ ਂਡੂ ਹਵਕਾ ਬਵਨ ਹਵਖ ਆਮੋਹਜਤ ਭੀਹਟਿੰ ਗ ਦੀ
ਰਧਾਨਗੀ ਕਯਹਦਆਂ ਹਦੱ ਤੀ। ਇ ਭੌਕ ਉਨਾਂ ਭੂਸ ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਕ ਇ ਯੋਿਗਾਯ ਭਰ ਨੂਿੰ
ਫ਼ਰ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੂਯੀ ਤਨਦਸੀ ਨਾਰ ਹਸਮੋਗ ਹਦੱ ਤਾ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨੌਵਜਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਯੋਿਗਾਯ ਹਭਰ ਕ
ਜੋ ਹਕ ਇਕ ਫਸੁਤ ਸੀ ਨਕ ਕਿੰ ਭ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਹਕਸਾ ਹਕ ਹਿਰਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਵਰ ਇਕ ਸੀ ਭਿੰ ਤਵ ਸੈ ਹਕ ਇ ਯੋਿਾਗਯ
ਭਰ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਬ ਉਠਾਉਣ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੂਿੰ ਹਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹਿਆਦਾ ਨੌਕਯੀਆਂ ਹਭਰ ਕਣ।
ਰੀ ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਨ ਭੂਸ ਹਵਬਾਗਾਂ ਦ ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਕ ਉਸ ਹਿਰਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੋਂ ਰਗਾੲ ਜਾ
ਯਸ ਇ ਭਰ ਫਿੰ ਧੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਿੰ ਡਾਂ ਅਤ ਕਹਫਆਂ ਹਵੱ ਚ ਜਾ ਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਇ ਭਰ ਹਵੱ ਚ ਸ਼ਾਹਭਰ ਸੋਣ ਰਈ
ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰਹਯਤ ਕਯਨ । ਉਨਾਂ ਹਕਸਾ ਹਕ ਇ ਭਰ ਹਵੱ ਚ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਨਾਭੀ ਕਿੰ ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇਿੰ ਸ਼ੋਯੈਂ
ਕਿੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਭਰ ਸੋ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਹਕਸਾ ਹਕ ਇ ਭੌਕ ਨੌਵਜਾਨਾ ਨੂਿੰ ਸੁਨਯ ਹਵਕਾ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਫੈਂਹਕਗ
ਵਾਵਾਂ ਫਾਯ ਵੀ ਹਖਰਾਈ ਹਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਉਨਾਂ ਹਕਸਾ ਇ ਭਰ ਦੌਯਾਨ ਯੋਿਗਾਯ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਹਵਹਦਅਕ ਮੋਗਤਾ 10ਵੀਂ ਾ ਸੋਣੀ ਜਯੂਯੀ
ਸੈ। ਇ ਭੌਕ ਉਨਾਂ ਵੈ ਵੀ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਅਤ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਹਕ ਉਸ ਇ ਯੋਿਗਾਯ ਭਰ ਹਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਨੂਿੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਹਕਸਾ ਹਕ ਇ ਭਰ ਫਿੰ ਧੀ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਹਿਰਾ
ਯੋਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਹਵਬਾਗ ਨਾਰ ਿੰ ਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ।
ਇ ਭੌਕ ਹਿਰਾ ਯੋਿਗਾਯ ਅਪਯ, ਹਿ੍ਰਾ ਹੱ ਹਖਆ ਅਫ਼ਯ ਸ਼ ਹਨਯਭਾਰ ਹਿੰ ਘ ,ਸ਼ ਅਿੰ ਹਿ੍ਯਤਾਰ ਹਿੰ ਘ
ੁਯਡੈਟ, ਅਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਹਿ੍ੀਰ ਗੁਯਫਖ ਹਿੰ ਘ, ਅਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਵਬਾਗਾਂ ਦ ਅਹਧਕਾਯੀ ਸਾਿਯ ਨ।
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