ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ,ਬਟੀ ਦ ਨਾਮ ” ਮੁਹਿਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਕ ਹਪਿੰ ਡ ਮਾਲੀਆ ਹਿਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਣਇਆ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਪਿੰ ਡ

ਫੇਟੀ ਫਚਾਓ ਫੇਟੀ ੜ੍ਹਾਓ ਕੀਭ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨਰ ਮਭਸ਼ਨ ਫ਼ਯ ਇੰ ਭਾਵਯਭੇੇੰਟ ਆਪ ਵੂਭੇਨ ਕੀਭ ਤਮਸਤ
ਮਿਰਹਾ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਦੇ ਫ ਤ ਘਟ ਮਰੰਗ ਅਨਾਾਤ ਵਾਰੇ 10 ਮੰ ਮ ਭਰੀਆਂ ,ਖੇੜ੍ਾ ,ਕੈਯਵਾਰ ,ਯਾਭ ਯਨੀ
,ਬਗਵਾਨਾਯਾ,ਮਮਆਰ,ਸਾਫੂਯ ,ਮਿੱ ਦੀ ,ਸੰ ਾਵਾਰਾ,ਯਾੜ੍ੇ ਆਂਰ ਚਾਣੇ ਗਏ ਸਨ I ਇਸਨਾ ਮੰ ਮਾ ਮਵਿੱ ਚ ਦੇ ਮਰੰਗ
ਅਨਾਾਤ ਮਵਚ ਾਧਾਯ ਮਰਆਉਣ ਰਈ ਰੜ੍ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਨਤਾ ,ਭਾਣ ਨਭਾਨ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੜ੍ਕੀਆਂ ਰਤੀ ਰ ਕਾਂ
ਦੀ ਚ ਫਦਰਾਵ ਮਰਆਉਣ ਰਈ ਕੀਤੇ ਿਾ ਯਸੇ ਉਯਾਮਰਆ ਅਧੀਨ “ ਘਯ ਦੀ ਮਸਚਾਣ,ਫੇਟੀ ਦੇ ਨਾਭ ” ਭਾਮਸਭ
ਦੀ ਾਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ Iਮਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਇ ਉਦਭ ਦਕਾ ਸ਼ਰੀ ਭਤੀ ਸਯਦੀ ਕਯ ,ਮਿਰਹਾ ਰਗਯਾਭ
ਅਪਯ,ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਵਰ ਮੰ ਮ ਭਰੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਘਯ ਦੇ ਫਾਸਯ ਰੜ੍ਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀਆਂ ਨੇਭ ਪ੍ਰੇ ਟਿ ਰਗਈਆਂ
ਗਈਆਂ I ਇ ਭਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਭਤੀ ਯਮਵੰ ਦਯ ਕਯ ,ਫਾਰ ਮਵਕਾ ਰਿੇਕਟ ਅਫ਼ਯ ,ਤਯਨ ਤਾਯਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਯਾਿੇਸ਼
ਕਾਭਾਯ ,ਫਾਰ ਾਯਮਖਆ ਅਫ਼ਯ ,ਸ਼ਰੀ ਭਤੀ ਯਫਦੀ ਕਯ , ਮਭ ਭਨਦੀ ਕਯ ,ਮਵਰੇ ਿ ਕਾਆਯਮੀਨੇਟਯ ਮੰ ਮ ਦੇ
ਭਸਤਫਾਯ ਮਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਾਯਭੀਤ ਮੰ ਘ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯਾਂ ਸਾਿਯ ਨ I
ਇ ਭਕੇ ਮਿਰਹਾ ਰਗਯਾਭ ਅਫ਼ਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਵਰ ਦਮਆ ਮਗਆ ਮਕ ਔਯਤਾ ਾਮੇ ਭਾਿ ਦਾ ਵਮਭਾਰਾ
ਅੰ ਗ ਸਨ Iਰੜ੍ਕੀਆਂ ਦੇ ਿਨਭ ,ਾਯਮਖਆ ,ਮਮਖਆ ਅਤੇ ਉਦੀ ਬਾਗੀਦਾਯੀ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਫੇਸਦ ਿਯੂਯੀ ਸੈ
I ਿੇਕਯ ਮਰੰਗ ਅਨਾਾਤ ਮਵਿੱ ਚ ਾਧਾਯ ਨਾ ਆਇਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਰਾ ਭਾ ਰੜ੍ਕੀਆਂ ਰਈ ਾਯਮਖਅਤ ਨਸੀ ਸਵੇਗਾ
I“ਫੇਟੀ ਫਚਾਉ ਫੇਟੀ ੜ੍ਹਾਓ” ਯਕਾਯ ਵਰ ਫੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਮੇ ਫ਼ਯਕ ਨੂੰ ਦਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਫਸਾਤ ਾਯੇ ਉਯਾਰੇ ਕੀਤੇ
ਿਾ ਯਸੇ ਸਨ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਟੀਆਂ ਦੇ ਿਨਭ ਦੀ ਭਸਿੱ ਤਤਾ ਤੇ ਫਸਾਤ ਾਯੇ ਰਗਯਾਭ ਉਰੀਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਿ ਮਕ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਫੇਟੀਆਂ ਦੇ ਿਨਭ ਰੈ ਣ ਦੇ ਅਮਧਕਾਯ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਕਯਨ ਦੀ ਭਾੜ੍ੀ ਕਾਯੀਤੀ ਨੂੰ ਦਾਯ ਮਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ I ਫੇਟੀ ਫਚਾਓ
ਫੇਟੀ ੜ੍ਹਾਓ ਕੀਭ ਤਮਸਤ ਰ ਕਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਫੇਟੀਆਂ ਿ ਮਕ ਭਾਿ ਦਾ ਵਮਭਾਿੱ ਰਾ ਅੰ ਗ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ਾਨੀ ਖੇਤਯ ,ੜ੍ਾਈ
ਦੇ ਖੇਤਯ ,ਖੇਮ ਦੇ ਭੈਦਾਨ ਵਾਯ ਮਵਿੱ ਚ ਆਣੇ ਭਾਤਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਆਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ Iਯ
ਇਨਹਾ ਾਯੀਆਂ ਕਮਸ਼ਾ ਦੇ ਫਾਵਿੂਦ ਵੀ ਰੜ੍ਕਾ/ਰੜ੍ਕੀ ਦੇ ਿਨਭ ਅਨਾਾਤ ਮਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਮਾ ਫ਼ਯਕ ਆ ਮਯਸਾ ਸੈ ,ਿ ਮਕ
ਰੜ੍ਕੀ ਦੇ ਿਨਭ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀਆ ਮਚੰ ਨਹ ਰਗਾ ਮਯਸਾ ਸੈ I ਇ ਕੀਭ ਅਧੀਨ ਫਾਕੀ ਮੰ ਮਾ ਮਵਿੱ ਚ ਮਵਰੇ ਿ
ਕਾਆਯਮੀਨੇਟਯ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਵਯਕਯਾਂ ਵਰ ਨੇਭ ਪ੍ਰੇ ਟਿ ਿਮਕ ਰੜ੍ਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਫਣੀ ਸੈ ਰਗਾਈਆਂ ਿਾ
ਯਸੀਆਂ ਸਨ I
ਇ ਭਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਯਾਿੇਸ਼ ਕਾਭਾਯ ਫਾਰ ਾਯਿੱਮਖਆ ਅਫ਼ਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ ਮਿਨਹਾ ਨੇ ਦਮਆ
ਕੇ ਮੰ ਮ ਭਾਰੀਆਂ ਮਵਖੇ “ ਘਯ ਦੀ ਮਸਚਾਣ,ਫੇਟੀ ਦੇ ਨਾਭ ” ਭਾਮਸਭ ਦੀ ਾਯੂਆਤ ਕਯਕੇ ਮੰ ਮ ਭਾਰੀਆ ਮਿਰਹਾ ਤਯਨ
ਤਾਯਨ ਬਾਯਤ ਦਾ ਮਸਰਾਂ ਅਮਿਸਾ ਮੰ ਮ ਫਣ ਮਗਆ ਸੈ ਮਿਥੇ ਘਯ ਦੀ ਮਸਚਾਣ ਫੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਤ ਿਾਣੀ ਿਾਂਦੀ ਸੈ
I “ ਘਯ ਦੀ ਮਸਚਾਣ,ਫੇਟੀ ਦੇ ਨਾਭ ” ਭਾਮਸਭ ਦੀ ਾਯੂਆਤ ਕਯਨ ਦਾ ਾਮਾ ਭੰ ਤਵ ਮੰ ਮਾ ਮਵਿੱ ਚ ਫੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ

ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਅਮਧਕਾਯ ਅਤੇ ਮਸਚਾਣ ਮਦਰਾਉਣਾ ਸੈ I ਇ ਭਾਮਸਭ ਦਯਾਨ ਮੰ ਮ ਮਵਿੱ ਚ ਰ ਕਾ ਨੂੰ ਘਯ ਦੇ ਫਾਸਯ
ਫੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ ਨੇਭ ਰੇ ਟਿ ਰਗਵਾਉਣ ਰਈ ਿਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਯਮਸਆ ਸੈ ਮਿ ਨਾਰ ਘਯ ਮਵਿੱ ਚ ਫੇਟੀ ਅਤੇ
ਫੇਟੇ ਮਵਿੱ ਚ ਕਈ ਫ਼ਯਕ ਨਾ ਭਝਇਆ ਿਾਵੇ ਫੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਹਾ ਅਮਧਕਾਯ ਸਨ ਿ ਮਕ ਘਯ ਮਵਿੱ ਚ ਫੇਟੇ ਨੂੰ ਮਭਰਦਾ ਸੈ
I ਇ ਭਾਮਸਭ ਦੀ ਅਿ ਤ ਾਯੂਆਤ ਮਿਰਹਾ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਦੇ ਫਤ ਘਟ ਮਰੰਗ ਅਨਾਾਤ ਵਾਰੇ 10 ਮੰ ਮਾ ਮਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੈ ਅਤੇ ਿਰਦ ਸੀ ਮਿਰਹਾ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਦੇ ਾਯੇ ਮੰ ਮਾ ਮਵਿੱ ਚ ਇ ਭਾਮਸਭ ਦੀ ਾਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ I

ਭਾਨਮਗ ਵਧੀਕ ਮਮਟੀ ਕਮਭਸ਼ਨਯ (ਮਵਕਾ),ਤਯਨਤਾਯਨ ਿੀ ਵਰ ਵੀ “ ਘਯ ਦੀ ਮਸਚਾਣ,ਫੇਟੀ ਦੇ ਨਾਭ ”
ਭਾਮਸਭ ਅਧੀਨ ਤਯਨਤਾਯਨ ਮਿਰਹੇ ਦੇ ਸਯ ਮੰ ਮਾ ਮਵਿੱ ਚ ਵੀ ਘਯ ਦੀ ਫਮਚਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀਆਂ ਨੇਭ ਪ੍ਰੇ ਟਿ ਰਗਵਾਉਣ
ਰਈ ਫੀ.ਮੀ.ੀ.ਓਿ ਨੂੰ ਉਯਾਰੇ ਕਯਨ ਰਈ ਮਕਸਾ ਮਗਆ I

