ੰ ਜਾਫ ਵਿਚ 600 ਸਯਕਾਯੀ ਅਵਧਕਾਯੀ ਫਣਾੲ ਜਾਣਗ ਡੈੋ ਰੋਗਯਾਭ ਦ ਭਾਸਟਯ ਟਯਨਯ-ਯਾਹੁਰ ਵਿਿਾੜੀ
ਨਸ਼ਾ ਫੰ ਦ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਭੰ ਗ ਯੋਕੀ ਜਾਿ-ਜੈਸਿਾਰ
ਿਯਨਿਾਯਨ, 29 ਭਈ (

)-

ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਂ ਯਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁੱ ਕਿ ਕਯਨ ਰਈ ਚਰਾੲ ਗੲ ਡੈੋ ਰੋਗਯਾਭ ਿਵਹਿ ਯਾਜ ਵਿਚ 600
ਸਯਕਾਯੀ ਅਵਧਕਾਯੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਵਹੰ ਭ ਦਾ ਭਾਸਟਯ ਟਯਨਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿਗਾ, ਜੋ ਵਕ ਅੱ ਗ ਿਵਹਸੀਰ ਿ ਵੰ ਡ
ੱ ਧਯ ਦੀ ਕਭਟੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁੱ ਕਿੀ ਭੁਵਹੰ ਭ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਿਾਯ ਫਣਾਉਣਗ। ਉਕਿ ਸਫਦਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾਿਾ ਡੈੋ ਰੋਗਯਾਭ
ਦ ਭਾਝਾ ਨੋਡਰ ਅਵਧਕਾਯੀ ਸਰੀ ਯਾਹੁਰ ਵਿਿਾੜੀ, ਐਭ. ਡੀ. ਭਾਯਕਪੈਡ ਨ ਿਯਨਿਾਯਨ ਵਿਖ ਭਾਝਾ ਜੋਨ, ਵਜਸ ਵਿਚ
ਿਯਨਿਾਯਨ, ਅੰ ਵਿ੍ਯਿਸਯ, ਗੁਯਦਾਸੁਯ ਅਿ ਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਾਵਭਰ ਹਨ, ਦ ਐਸ ਡੀ ਐਭ ਅਿ ਡੀ ਐਸ ੀ ਨਾਰ
ਭੀਵਟੰ ਗ ਕਯਦ ਕੀਿਾ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਯਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁੱ ਕਿ ਕਯਨ ਰਈ ਵਿ੍ਯੜ ਹੈ ਅਿ ਨਸ਼ਾ
ਿਚਣ ਿ ਵਿਕਾਉਣ ਿਾਵਰਆ ਵਿਯੁੱ ਧ ਸਖਿੀ ਨਾਰ ਕਾਯਿਾਈ ਹੋਿਗੀ।
ਉਨਾਂ ਅਵਧਕਾਯੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਿ ਕੀਿੀ ਵਕ ਿੁਸੀਂ ਹਯ ਹਪਿ ਇਕ ਵੰ ਡ ਜਾਂ ਿਾਯਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਵਭਰੋ ਅਿ ਨਸ਼ ਫਾਯ ਖੁੱ ਰ ਕ ਗੱ ਰਾਂ ਕਯੋ, ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਯੋਸ ਵਿਚ ਰਿੋ ਵਕਉਂਵਕ ਜਦ ਿੱ ਕ ਰੋ ਕ ਇਸ ਭੁਵਹੰ ਭ ਵਿਚ ਨਾਰ
ਨਹੀਂ ਿੁਯਦ, ਿਦ ਿੱ ਕ ਕੋਈ ਿੀ ਭੁਵਹੰ ਭ ਕਾਭਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰੀ ਵਿਿਾੜੀ ਨ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਯਕਾਯ ਦੀ
ਵਿ੍ਯੜਿਾ ਦਾ ਸਫੂਿ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਯਕਾਯ ਨ 12 ਆਈ. ੲ. ਐਸ. ਅਿ 12 ਆਈ. ੀ. ਐਸ ਅਵਧਕਾਯੀ ਇਸ ਭੁਵਹੰ ਭ
ਵਿਚ ਰਗਾੲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ 31 ਜੁਰਾਈ ਿੱ ਕ ਹਯ ਿਾਯਡ ਅਿ ਹਯ ਵੰ ਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਯੋਕਣ ਫਾਯ ਇਕ ਿਾਯ
ਭੋਹਿਫਯਾਂ ਨਾਰ ਭੀਵਟੰ ਗ ਜ਼ਯੂਯ ਕਯ ਰਿੋ।
ਸਰੀ ਵਿਿਾੜੀ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਿਰ ੰ ਜਾਫ ਦੀ ਸਬ ਿੋਂ ਿੱ ਡੀ ਰੋ ੜ ਨਸ਼ਾ ਭੁਕਿੀ ਦੀ ਹੈ ਅਿ ਸਯਕਾਯ ਇਸ
ਰਿੀ ਫਹੁਿ ਗੰ ਬੀਯ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਹਰੀ ਿਾਯ ਹੈ ਵਕ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਨ ਇੰ ਨੀ ਿੱ ਡੀ ਭੁਵਹੰ ਭ ਵਕਸ ਕੰ ਭ ਰਿੀ
ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ 10 ਰੱਖ ਦ ਕਯੀਫ ਿਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵਰਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਰੋਗਯਾਭ ਫਾਯ
ਸਕਾਯਿਭਕ ਯਵਹਣ ਿ ਰੋ ਕਾਂ ਨਾਰ ਖੁੱ ਰ ਕ ਗੱ ਰ ਕਯਨ ਦੀ ਨਸੀਹਿ ਅਵਧਕਾਯੀਆ ਨੂੰ ਵਦੱ ਿੀ।
ਇਸ ਭੌਕ ਫੋਰਦ ਆਈ ਜੀ ਸੈਸ਼ਰ ਟਾਸਕ ਪੋਯਸ ਸਰੀ ਆਯ. ਕ. ਜੈਸਿਾਰ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਰੋਗਯਾਭ ਸਾਡੀ
ਪੋਯਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਨਿੀਜਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਫਹੁੱ ਿ ਹੀ ਸੀਨੀਅਯ ਅਵਧਕਾਯੀਆ ਨ ਵਿਸ਼ਿ ਬਯ ਦੀਆ ਰੋ ਕ
ਭੁਵਹੰ ਭਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਯਕ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨਸ਼ਾ ਆਣੀ ਭਾਹੀਕਟ ਆ ੈਦਾ ਕਯ ਰੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ
ਫੰ ਦ ਕਯਨ ਰਈ ਜਯੂਯੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਭੰ ਗ ਫੰ ਦ ਕੀਿੀ ਜਾਿ ਅਿ ਅਵਜਹਾ ਿਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਕਯ ਰੋ ਕ ਇਸ ਦ
ਵਿਯੁੱ ਧ ਖੜ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨਸ਼ ਕਯਨ ਿਾਰ ਕੋਈ ਫਾਹਯੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡ ਹੀ ਬੈਣ-ਬਯਾ ਹਨ, ਸੋ ਆਵਣਆ ਨੂੰ
ਸਭਝਾਉਣਾ ਿ ਵਸੱ ਧ ਯਾਹ ਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਵਯਆ ਦਾ ਪਯਜ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਪਗਾਵਨਸਿਾਨ ਹੈਯੋਇਨ ਦਾ
ਿੱ ਡਾ ਉਿਾਦਕ ਦਸ਼ ਹੈ ਅਿ ਸਰਾਨਾ 200 ਟਨ ਦ ਕਯੀਫ ੈਦਾਿਯ ਉਥ ਹੋ ਯਹੀ ਹੈ। ਦਸ਼ ਵਿਚ ਭੰ ਗ ਹੋਣ ਕਾਯਨ
ਇਹ ਵਕਸ ਨਾ ਵਕਸ ਯਸਿ ਹੁੰ ਚ ਯਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਯੂਯੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਭੰ ਗ ਫੰ ਦ ਕਯੀੲ।
ਨਸ਼ਈ ਦ ਰੱਛਣ ਘਯ-ਘਯ ਦੱ ਸੋ-ਸਰੀ ਵਿਿਾੜੀ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨਸ਼ ਿੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ ਵਕ ਹਯਕ ਭਾਂ-ਫਾ ਨੂੰ
ਨਸ਼ ਕਯਨ ਿਾਰ ਦ ਰੱਛਣ ਿਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਾ ਹੋਿ ਵਕ ਨਸ਼ ਕਯਨ ਨਾਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਿ ਜਕਯ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ

ਕਯਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸ਼ੁਯੂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਿਯਾਂ ਦਾ ਵਿਿਹਾਯ ਕਯਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ ਕਾਯਨ ਹੋਣ ਿਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿੀ ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਭ
ਹੋਿ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਰਈ ੰ ਜਾਫ ਦ ਹਯ ਘਯ ਦਾ ਦਯਿਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰੋ ੜ ’ਿ ਜ਼ੋਯ ਵਦੱ ਿਾ।
ਓਟ ਕਦਯਾਂ ਦਾ ਿਾ ਹਯ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਹੋਿ-ਸਰੀ ਜੈਸਿਾਰ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਡਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ ਵਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਡਣ
ਰਈ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਫਣਾੲ ਓਟ ਕਦਯਾਂ ਦਾ ਿਾ ਵੰ ਡ ਿਾਸੀਆ ਨੂੰ ਹੋਿ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾ ਹੋਿ ਵਕ ਸਾਡ ਇਰਾਕ ਨੂੰ
ਵਕਹੜਾ ਓਟ ਕਦਯ ੈਂਦਾ ਹੈ ਅਿ ਉਥ ਦਿਾਈ ਵਕਸ ਿਯਾਂ ਵਭਰਣੀ ਹੈ।
ਸਰੀ ਜੈਸਿਾਰ ਨ ਿਯਨਿਾਯਨ ਵਜਰ ਵਿਚ ਡੈੋ ਰੋਗਯਾਭ ਿਵਹਿ ਹੋ ਯਹੀਆ ਕਾਯਿਾਈ ਦੀ ਰੰ ਸਸਾ ਕਯਦ ਵਕਹਾ
ਵਕ ਉਹ ਵਦਨ ਦੂਯ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਇਹ ਨਸ਼ ਯੂੀ ਕਰੰਕ ੰ ਜਾਫ ਦ ਭੱ ਥ ਿੋਂ ਰਵਹ ਜਾਿਗਾ। ਭੀਵਟੰ ਗ ਵਿਚ ਵਡਟੀ
ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਰਦੀ ਸਬਯਿਾਰ ਨ ਆੲ ਹੋੲ ਿਿੰ ਵਿਆ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਵਕਹਾ ਅਿ ਵਜਰ ਦੀ ਰਗਿੀ ਿੋਂ ਜਾਣੂੰ
ਕਯਿਾਇਆ। ਇਸ ਭੌਕ ਿਧੀਕ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਸੰ ਦੀ ਵਯਸ਼ੀ ਅਿ ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਿੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭਾਝ ਦੀਆ
ਸਾਯੀਆ ਿਵਹਸੀਰਾਂ ਦ ਐਸ਼ ਡੀ ਐਭਜ਼ ਿ ਡੀ ਐਸ ੀ ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ।

ਕੈਸ਼ਨ- ਭਾਝ ਦ ਐਸ ਡੀ ਐਭਜ਼ ਿ ਡੀ ਐਸ ੀ ਨਾਰ ਭੀਵਟੰ ਗ ਕਯਦ ਸਰੀ ਯਾਹੁਰ ਵਿਿਾੜੀ, ਸੈਸ਼ਰ ਟਾਸਕ ਪੋਯਸ
ਦ ਆਈ ਜੀ ਸਰੀ ਆਯ. ਕ. ਜੈਸਿਾਰ।

