ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਵੱ ਰੋਂ ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਨਡਸ਼ਆਂ ਦ ਖ਼ਾਤਭ ਰਈ ਅਡਧਕਾਯੀਆਂ ਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਵਬਾਗਾਂ ਦ
ਭੁਖੀਆਂ ਨਾਰ ਡਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ
ਨਡਸ਼ਆਂ ਨਾਰ ਰਬਾਡਵਤ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਕ ‘‘ਟ ਕਰੀਨਕਾਂ’’ ਯਾਸੀਂ ਇਰਾਜ
ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਰਡਯਤ
ਡਿਰਹ ਦ ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਖਿਾਂ ਨਾਰ ਜੜਣ ਰਈ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਡਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 28 ਨਵੂੰ ਫਯ :
ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਨਡਸ਼ਆਂ ਦ ਖ਼ਾਤਭ ਫੂੰ ਧੀ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਡਵੱ ਚ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਦਾ ਕਯਨ ਰਈ ਗਡਿਤ ਡਿਡਟਕ
ਡਭਸ਼ਨ ਟੀਭ ਦੀ ਭੀਡਟੂੰ ਗ ਚਅਯਭਨ-ਕਭ- ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ
ੱ ਬਯਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿ ਸਈ। ਭੀਡਟੂੰ ਗ ਡਵੱ ਚ ਐ.ਐ.ੀ. ਰੀ ਦਯਸ਼ਨ ਡੂੰ ਘ ਭਾਨ, ਵਧੀਕ
ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਰੀ ੂੰ ਦੀ ਡਯਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ (ਡਵਕਾ) ਰ. ਯਾਕਸ਼
ਕੁਭਾਯ, ਡਵਰ ਯਜਨ ਿਾ. ਸ਼ਭਸ਼ਯ ਡੂੰ ਘ, ਐ.ਿੀ.ਐਭ. ਖਿੂਯ ਾਡਸਫ ਿਾ. ੱ ਰਵੀ ਚਧਯੀ,
ਐ.ਿੀ.ਐਭ. ਤਯਨਤਾਯਨ ਿਾ. ਅਭਨਦੀ ਕ ਯ, ਐ.ਿੀ.ਐਭ. ੱ ਟੀ ਰੀ ੁਡਯੂੰ ਦਯ ਡੂੰ ਘ, ਐ.ੀ.
(ਆਈ) ਰੀ ਡਤਰਕ ਯਾਜ, ਐ.ੀ. (ਸਿ ਕੁਆਯਟਯ) ਰੀ ਗੁਯਨਾਭ ਡੂੰ ਘ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਵਬਾਗਾਂ
ਦ ਭੁਖੀ, ਤਡਸੀਰਦਾਯ, ਨਾਇਫ ਤਡਸੀਰਦਾਯ, ਿੀ.ਐ.ੀਿ. ਤ ਚੌਂਕੀ ਇਚਾਯਿ ਵੀ ਗਾਿਯ ਨ।
ਭੀਡਟੂੰ ਗ ਦਯਾਨ ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਨਡਸ਼ਆਂ ਦ ਖ਼ਾਤਭ ਰਈ ਭੁਡਸੂੰ ਭ ਚਰਾਉਣ ਫੂੰ ਧੀ ਡਿਰਹਾ ਅਡਧਕਾਯੀਆਂ ਤ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਵਬਾਗਾਂ ਦ ਭੁਖੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਡਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ। ਇ ਭਕ ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਨੇ
ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਨਡਆਂ ਦ ਭੁਕੂੰਭਰ ਖ਼ਾਤਭ ਰਈ ਡਿਰਹਾ ਅਡਧਕਾਯੀ ਆਣ ਪੀਰਿ ਟਾਪ ਯਾਸੀਂ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡੂੰ ਿਾਂ ਡਵੱ ਚ ਨਡਸ਼ਆਂ ਨਾਰ ਰਬਾਡਵਤ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ੂੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ
ਦੁਆਯਾ ਚਰਾਏ ਜਾ ਯਸ ‘‘ਟ ਕਰੀਨਕ’’ (ਆੳੂੂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਉੀਆਿ ਅਡਟਿ ਟਯੀਟਭੈਂਟ) ਡਵਖ
ਇਰਾਜ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਰਡ ਯਤ ਕਯਨਗ, ਤਾਂ ਜ ਨਸ਼ ਦੀ ਭਾੜੀ ਆਦਤ ਦਾ ਡਸ਼ਕਾਯ ਸ ਚੁੱ ਕ ਡਵਅਕਤੀ
ਆਣਾ ਭੁਫ਼ਤ ਇਰਾਜ ਕਯਵਾ ਕਣ।

ਭੀਡਟੂੰ ਗ ਦਯਾਨ ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਡਿਰਹ ਦ ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਖਿਾਂ ਨਾਰ ਜੜਣ
ਰਈ ਡਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਇ ਰਈ ਡੂੰ ਿ ੱ ਧਯ ’ਤ 15-20 ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਕਭਟੀ ਗਡਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਜ ਡਕ ਡੂੰ ਿ ਦ ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭ ਭੇਂ ਖਿ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਨਾਰ ਜੁੜਣ
ਰਈ ਰਡਯਤ ਕਯਗੀ ਅਤ ਸ਼ਾਭ ਭੇਂ ਡੂੰ ਿ ਡਵੱ ਚ ਖਿਾਂ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕਯਵਾਉਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਏਗੀ। ਉਨਹਾਂ
ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਕਰੱਟਯ ੱ ਧਯ ’ਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਡਧਕਾਯੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਇ ਦੀ ਦਖਯਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ
ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵਗਾ ਡਕ ਸ਼ਾਭ ਨੂੂੰ ਡੂੰ ਿਾਂ ਡਵੱ ਚ ਖਿਾਂ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਨਡਸਯੂ ਮੁਵਾ ਕੇਂਦਯਾਂ ਅਧੀਨ ਯਡਜਟਯ ਮੂਥ ਕਰੱਫਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀ ਨਡਸ਼ਆਂ ਡਵਯੁੱ ਧ
ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਨਾਰ ਜਡੜਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ੳਨਹਾਂ ਕਰੱਫਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਫਰਾਕ ੱ ਧਯ ’ਤ
ਖਿ ਭੁਕਾਫਰ ਕਯਵਾਏ ਜਾਣਗ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਫਰਾਕ ਡਵਕਾ ਤ ੂੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਯ ਡੂੰ ਿ ੱ ਧਯ ’ਤ
ਆਮਡਜਤ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਖਿ ਭੁਕਾਫਡਰਆਂ ਦੀ ਦਖਯਖ ਕਯਨਗ ਅਤ ਡਿਰਹਾ ਡਵਕਾ ਤ ੂੰ ਚਾਇਤ
ਅਫ਼ਯ ਵੱ ਰੋਂ ਡਿਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਖਿ ਭੁਕਾਫਡਰਆਂ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
ਡਿਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਿ ਚੁੱ ਕ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਤਭ
ਡਨਯਬਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਡਕੱ ਰ ਿਵਰਭੈਂਟ ਕਯ ਕਯਵਾਏ ਜਾਣਗ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣਾ ਵ
ਯੁਿਗਾਯ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਡਿਰਹਾ ਯੁਿਗਾਯ ਡਫੳੂੂਯ ਦ ਜਯੀਏ ਵੱ ੂੱਖ-ਵੱ ਖ ਫੈਂਕਾਂ ਕਰੋਂ ਰ ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ
ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਡਆ ਡਕ ਡਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਡਸਤ ਡਵਬਾਗ ਦ ਡਸਮਗ ਨਾਰ
ਡੂੰ ਿ ੱ ਧਯ ’ਤ ਨਡਸ਼ਆਂ ਡਖਰਾਫ਼ ਯਰੀਆਂ ਅਤ ਭੀਨਾਯਾਂ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਡਆ
ਡਕ ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਿ ਚੁੱ ਕ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਯੁਿਗਾਯ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਦੂੰ ਫਯ ਭਸੀਨੇ ਦ
ਦੂਜ ਸਫ਼ਤ ਡਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਡਵਸ਼ਸ਼ ਯੁਿਗਾਯ ਭਰਾ ਰਗਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਡਸਤ ਡਵਬਾਗ ਦ
ਅਡਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਿ ਚੁੱ ਕ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ੂਚੀ ਡਤਆਯ ਕਯਕ ਬਜਣ ਦੀ ਸਦਾਇਤ
ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭੀਡਟੂੰ ਗ ਦਯਾਨ ਐ.ਐ.ੀ. ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਦਯਸ਼ਨ ਡੂੰ ਘ ਭਾਨ ਨੇ ਡਕਸਾ ਡਕ ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਨਡਸ਼ਆਂ ਦ
ਖ਼ਾਤਭ ਰਈ ਖ਼ਤ ਭੁਡਸੂੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ, ਡਜ ਤਡਸਤ ੁੂੁਡਰ ਰਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ ਬਾਯੀ ਭਾਤਯਾ ਡਵੱ ਚ
ਨਸ਼ੀਰ ਦਾਯਥ ਫਯਾਭਦ ਕਯਨ ਡਵੱ ਚ ਫ਼ਰਤਾ ਸਾਡਰ ਸਈ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਸਾ ਡਕ ਡਿਰਹ ਡਵੱ ਚ ਨਡਸ਼ਆਂ
ਦੀ ਡਵਕਯੀ ਕਯਨ ਵਾਰ ਭਾਜ ਡਵਯਧੀ ਅਨਯਾਂ ਡਵਯੁੱ ਧ ਖ਼ਤ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ਡਵੱ ਚ ਡਰਆਂਦੀ
ਜਾਵਗੀ। ਇ ਭਕ ਉਨਹਾਂ ਡਕਸਾ ਡਕ ੁਡਰ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਵੀ ਡਿਰਹ ਦ ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਖਿਾਂ ਵੱ ਰ ਰਡਯਤ
ਕਯਨ ਰਈ ਡਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਤ ਸਯ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਡਸਮਗ ਡਦੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ।
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