ਵੱ ਛ ਬਾਰਤ ਅਭਬਆਨ ਤਭਸਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਡਲ ਭਿਲਹਾ : ਭਡਟੀ ਕਭਭਸ਼ਨਰ
ਖੱ ਲਹੇ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਭਾਰੀਆਂ ਫਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਸੇ ਸਨ ਭਵਸ਼ੇ ਜਾਗਰਕਤਾ
ਰਗਰਾਭ
ਕਰਾ ਵੈਰੀਭਪਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਭਕੂੰ ਭਲ ਕਰਨ ਉਰੂੰ ਤ ਖਾਭਨਆਂ ਦੀ ਉਾਰੀ ਤਰੂੰ ਤ ਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਭਦੱ ਤੇ ਭਨਰਦੇਸ਼
ਤਰਨਤਾਰਨ, 28 ਅਗਤ :
ਵੱ ਛ ਬਾਰਤ ਅਭਬਆਨ ਸੇਠ ਖੱ ਲਹੇ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵੱ ਢੀ ਗਈ ਭਭਸੂੰ ਭ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਭਵਭੈਂਟ ਫਣਾ ਕੇ ਭਿਲਹਾ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਭਾਡਲ ਭਿਲਹਾ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨਾਂ ਭਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਭਡਟੀ ਕਭਭਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੀ
ਰਦੀ ਕਭਾਰ ੱ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱ ਜ ਇ ਕਾਰਗਿਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੀਭਟੂੰ ਗ ਦਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇ ਭਕੇ ਵਧੀਕ ਭਡਟੀ ਕਭਭਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਰੀ ੂੰ ਦੀ ਭਰਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਭਡਟੀ ਕਭਭਸ਼ਨਰ
(ਭਵਕਾ) ਰ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਭਾਰ, ਭਿਲਹਾ ਭਵਕਾ ਤੇ ੂੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਰ ਜਗਜੀਤ ਭੂੰ ਘ ਫੱ ਲ ਅਤੇ ਐਕੀਅਨ ਵਾਟਰ ਲਾਈ ਤੇ
ੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਬਾਗ ਰ. ਨਭਰੂੰ ਦਰ ਭੂੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਅਭਧਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਿਰ ਨ।

ਭੀਭਟੂੰ ਗ ਨੂੰ ੂੰ ਫਧਨ ਕਰਭਦਆਂ ਭਡਟੀ ਕਭਭਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਭਆ ਭਕ ਭੂੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਲ ੜਵੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਿਲਹੇ ਭਵੱ ਚ
ਸਣ ਤੱ ਕ ਕੱ ਲ 549 ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ 290 ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਭਵੱ ਚ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਭਕੂੰ ਭਲ ਸ ਚੱ ਕਾ ਸੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਭਆ ਭਕ
ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਭਤੇ ਵਾਏ ਜਾ ਰਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਾ ਵੈਰੀਭਪਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਚੱ ਲ
ਭਰਸਾ ਸੈ। ਇ ਭਕੇ ਉਨਹਾਂ ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਨਰਦੇਸ਼ ਭਦੱ ਤੇ ਭਕ ਫੱ ਧਵਾਰ ਤੱ ਕ ਭਤੇ ਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਾ ਵੈਰੀਭਪਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੰ ਭ
ਭਕੂੰ ਭਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇ ਦਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਇਸ ਵੀ ਭਨਰਦੇਸ਼ ਭਦੱ ਤੇ ਭਕ ਭਜਥੇ ਕਰਾ ਵੈਰੀਭਪਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਭਕੂੰ ਭਲ ਸ ਚੱ ਕਾ ਸੈ,

ਉਥੇ ਖਾਭਨਆਂ ਦੀ ਉਾਰੀ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਤਰੂੰ ਤ ਸ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਡਟੀ ਕਭਭਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਭਆ ਭਕ ਵੱ ਛ ਬਾਰਤ ਭਭਸ਼ਨ ਤਭਸਤ ਭਿਲਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਚ ਭਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿਲਹੇ ਦੇ 549 ਭੂੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਲੱਗਬੱ ਗ 41200 ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਭੱ ਭਥਆ ਭਗਆ ਸੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਭਆ ਭਕ ਭਿਲਹੇ ਦੇ ੇਂਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੱ ਲਹੇ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਚ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਵੱ ਢੀ ਗਈ ਭਭਸੂੰ ਭ ਤਭਸਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਫਲਾਕਾਂ ਦੇ ਰਭਸੂੰ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਤੂੰ ਫਰ ਦੇ ਭਸਲੇ ਸਫ਼ਤੇ
ਖਾਭਨਆਂ ਦੀ ਉਾਰੀ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਭਰਸਾ ਸੈ। ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਲਹੇ ਦੇ 517 ਭੂੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਭਨਗਰਾਨ ਕਭੇਟੀਆਂ ਵੀ
ਫਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੱ ਕੀਆਂ ਸਨ, ਜ ਭਕ ਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਭਕ ਭੂੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਕਈ ਖੱ ਲਹੇ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਚ ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਕਰ
ਭਰਸਾ, ਜੇਕਰ ਕਈ ਭਵਅਕਤੀ ਖੱ ਲਹੇ ਭਵੱ ਚ ਚ ਕਰ ਰਸੇ ਸਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇ ਫੂੰ ਧੀ ਸਣ ਵਾਲ ਨਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਨੇ ਫਣਾ ਕੇ ਭਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਡਟੀ ਕਭਭਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਭਆ ਭਕ ਲ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱ ਲਹੇ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਭਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਰਬਾਵਾਂ ਫਾਰੇ ਜਾਣ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਵਸ਼ੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਰਗਰਾਭ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਸੇ ਸਨ।
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