ਮਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਦੀ ਕਾਭਮਾਫੀ ’ਤ ਮਿਮਕਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬਮ ਿੱ ਖ-ਮਡਿੀ ਕਮਭਸ਼ਨਯ
ਮਕਸ ੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਜਾ ਗੀ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 21 ਜੂਨ (

)-ਮਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਤਮਹਤ ਮਜਰ ਨੂੰ ਸਾਪ-ਸੁਥਯਾ, ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਯਸ਼ਿ-ੁਸ਼ਿ

ਅਤ ਾਤਾ ਯਣ ਨੂੰ ਹਯਾ-ਬਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਮਡਿੀ ਕਮਭਸ਼ਯਨ ਸਰੀ ਰਦੀ ਸਬਯ ਾਰ ਨ ਇਸ ਮਭਸਨ ਨੂੰ ਕਾਭਮਾਫ
ਕਯਨ ਮ ਚ ਰਿੱਗ ਸਾਯ ਅਮਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਮਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਅਤ ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਮਜਰ ਮ ਚ ਕੀਤ ਗੲ ਕੰ ਭਾਂ ਦਾ ਮਫੳੂੂਯਾ
ਮਰਆ। ਉਨਾਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਮਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕੈਿਨ ਅਭਮਯੰ ਦਯ ਮਸੰ ਘ ਦੀ ਦੂਯਅੰ ਦਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤ ਇਸ ਦੀ ਕਾਭਮਾਫੀ ’ਤ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਾਰੀਆਂ ੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬਮ ਿੱ ਖ ਮਿਮਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਕਉਂਮਕ
ਇਸ ਮ ਚ ਉਨਾਂ ਸਾਯ ਬਿੱ ਖਦ ਭਸਮਰਆਂ ਨੂੰ ਛੂਮਹਆ ਮਗਆ ਹੈ, ਮਜੰ ਨਾ ਦੀ ਅਿੱ ਜ ਦ ਸਭਂ ਮ ਚ ੰ ਜਾਫ ਨੂੰ ਿੱ ਡੀ ਰੋ ੜ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਮਸਆ ਮਕ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਭਸ਼ਨ ਦ ਚਅਯਭੈਨ ਜੋਂ ਸਾਯੀਆਂ ਗਤੀਮ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਯੋਯਿ ਰੈ ਯਹ ਹਨ
ਤ ਉਨਾਂ ਦ ਮਿ੍ਯੰ ਸੀਰ ਸਕਿੱ ਤਯ ਹਯ ਯੋਜ਼ ਹੋਣ ਾਰ ਕੰ ਭਾਂ ਦ ਮਨਯਦਸ਼ ਆ ਮਦੰ ਦ ਹਨ।

ਸਰੀ ਸਬਯ ਾਰ ਨ ਮਕਹਾ ਮਕ ਸਾਪ ਹ ਾ, ਸਾਪ ਾਣੀ ਤ ਸਾਪ ਸੁਥਯਾ ਾਤਾ ਯਣ ਸਾਮਯਆਂ ਦਾ ਭੌਮਰਕ
ਅਮਧਕਾਯ ਹੈ ਤ ਹ ਾ ਨੂੰ ਦੂਮਸ਼ਤ ਕਯਨਾ, ਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰ ਦਰਾ ਕਯਨਾ ਅਤ ਖਾਣਮੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮ ਚ ਮਭਰਾ ਿ ਕਯਨੀ ਿੱ ਡਾ
ਅਯਾਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਬਾ ਂ ਅਿੱ ਜ ਤੋਂ ਮਹਰਾਂ ਇਹ ਭੁਿੱ ਦ ਅਣਦਖ ਯਹ ਹਨ, ਯ ਇਸ ਮਭਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ
ਕੁਤਾਹੀ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਮੋਗ ਨਹੀਂ ਭੰ ਨੀ ਜਾਣੀ ਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਭਨੁਿੱਖੀ ਮਸਹਤ ਰਈ ਗੰ ਬੀਯ ਖ਼ਤਯਾ ਭੰ ਨਦ ਹੋੲ ਸਖਤ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯ ਾਈ ਸੰ ਫਮਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮ ਅਕਤੀਆਂ ’ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ।
ਉਨਾਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਇਸ ਮਭਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਰ ਮ ਚ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਕਾਭਮਾਫ ਕਯਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਮਯਆਂ ਦਾ ਿੀਚਾ ਹੈ ਅਤ ਫਤੌਯ
ਮਡਿੀ ਕਮਭਸ਼ਨਯ ਭੈਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਮਨਗਯਾਨੀ ਕਯ ਮਯਹਾ ਹਾਂ ਅਤ ਮਕਸ ੀ ਅਮਧਕਾਯੀ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਮਸਆ ਮਕ ਬਾ ਂ ਸਾਯ ਮ ਬਾਗ ਇਸ ਮਭਸ਼ਨ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਕੰ ਭ ਕਯ ਯਹ ਹਨ, ਯ ਮਜਰ ਮ ਚ ਇਸ ਨੂੰ
ਭੁਕੰਭਰ ਯੂ ਮ ਚ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਰਈ ਮਸਹਤ ਮ ਬਾਗ, ਜਰ ਸਰਾਈ ਤ ਸੈਨੀਿਸ਼ਨ ਮ ਬਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯਾਂ
ਮ ਬਾਗ, ਿਯਾਂਸੋਯਿ ਮ ਬਾਗ, ਾਤਾ ਯਣ ਮ ਬਾਗ, ਖਤੀਫਾੜੀ ਮ ਬਾਗ, ਸਮਹਕਾਯਤਾ ਮ ਬਾਗ, ਂਡੂ ਮ ਕਾਸ ਤ
ੰ ਚਾਇਤ ਮ ਬਾਗ, ਜੰ ਗਰਾਤ ਮ ਬਾਗ, ਖਡ ਮ ਬਾਗ, ਰੋ ਕ ਮਨਯਭਾਣ ਮ ਬਾਗ ਅਤ ਜਰ ਸਯੋਤ ਮ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਿੀਭ
ਜੋਂ ਿੱ ਡੀਆਂ ਮਜ਼ੰ ਭ ਾਯੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦ ਮ ਬਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਮਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਣ-

ਆਣ ਖਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਫਧਤ ਕੰ ਭ ਇਸ ਮਭਸ਼ਨ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਕਯੋ ਅਤ ਭੈਂ ਹੋਯ ਰ ਤੁਹਾਡ ਨਾਰ ਹਯ ਥਾਂ ਖੜਾ
ਹਾਂ।
ਇਸ ਭੌਕ, ਧੀਕ ਮਡਿੀ ਕਮਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਸੰ ਦੀ ਮਯਸ਼ੀ, ਧੀਕ ਮਡਿੀ ਕਮਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਯਾਜਸ਼ ਮਗਿੱ ਰ, , ਐਸ ਡੀ
ਐਭ ਸਰੀਭਤੀ ਰ ੀ ਚੌਧਯੀ, ਐਸ ਡੀ ਐਭ ਸਰੀਭਤੀ ਅਭਨਦੀ ਕੌ ਯ, ਐਸ ੀ ਹੈਡ ਕੁ ਾਿਯ ਸ਼ ਗੁਯਨਾਭ ਮਸੰ ਘ ਅਤ
ਹੋਯ ਮ ਬਾਗਾਂ ਦ ਅਮਧਕਾਯੀ ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ।
ਕੈਸ਼ਨ- ਮਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਦੀ ਕਾਭਮਾਫੀ ਰਈ ਅਮਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਮਿੰ ਗ ਕਯਦ ਮਜਰ ਦ ਮਡਿੀ
ਕਮਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਰਦੀ ਸਬਯ ਾਰ। ਨਾਰ ਹਨ ਹੋਯ ਅਮਧਕਾਯੀ।

