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ਇਸ ੁਤਕ ਕਕਉ ?................................................................................................ 

 
 

 

ਭੈ ਹਿਰਾਂ ਇਨਏਭ ਟੈਏਸ ਹਿਬਾ ਹਿਚ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਹਿਬਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਅਐੀਯ ਹਿਚ ਏਈ 

ਅੰਤਯਯਾਸਟਯੀ ਏੰਣੀਆਂ ਦਾ ਸਯਿੇ ਏੀਤਾ, ਸਯਿੇ ਹਿਚ ਇਿਨਾ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਟੈਏਸ ਚਯੀ ਏਯਨ ਦੇ ਦਸ ਹਿਚ ਯੰੇ 

ਿੱਥੀ ਏਾਫ  ਏੀਤਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਦਸ ਸਿੀਏਾਯ ਏਯ ਹਰਆ ਤੇ ਹਫਨਾ ਏਈ ਅੀਰ ਏੀਹਤਆ ਸਾਯਾ ਟੈਏਸ ਜਭਾਂ 

ਏਯਿਾ ਹਦੱਤਾ।ਅਯ ਇਿ ਹਏਸੇ ਿਯ ਦੇਸ ਦੇ ਿਸਨੀਏ ਿ ੰ ਦੇ ਤਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਭ ੱ ਐ ਅਧਏਾਯੀਆ ਂਨ ੰ  ਜੇਰ ਿੀ ਿ ਈ 

ਿ ੰ ਦੀ।ਇੱਏ ਿਯ ਏੰਨੀ ਦਾ ਸਯਿੇ ਏਯਦੇ ਸਭੇ ਉਸ ਏੰਨੀ ਦੇ ਹਿਦੇਸੀ ਭ ੱ ਐ ਅਧਏਾਯੀ ਨੇ ਆ ਏੇ ਟੀਭ ਨ ੰ  ਧਭਏੀ ਹਦੱਤੀ 

-ਬਾਯਤ ਇੱਏ ਫਿ ਤ ਿੀ ਯੀਫ ਦੇਸ ਿੈ।ਅਸੀ ਤ ਿਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਤ ਿਾਡੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਰਈ ਆ ਿਾ,ਜੇ ਤ ਸੀ ਇਸੇ 

ਤਯਾ ਿੀ ਸਾਨ ੰ  ਤੰ ਏਯਦੇ ਯਿੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਤ ਿਾਡਾ ਦੇਸ ਛੱਡ ਹਏ ਚੱਰੇ ਜਾਿਾ।ੇਤ ਿਾਨ ੰ  ਤਾ ਨਿੀ ਹਏ ਅਸੀ ਹਏੰਨੇ 

ਤਾਏਤਿਾਯ ਰਏ ਿਾ।ਜੇ ਅਸੀ ਚਾਿੀ ਤਾ ਤ ਿਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਏਈ ਿੀ ਏਾਨ ੰ ਨ ਾਸ ਏਯਿਾ ਸਏਦੇ ਿਾਂ।ਅਸੀ ਤ ਿਾਡੀ 
ਫਦਰੀ ਿੀ ਏਯਿਾ ਸਏਦੇ ਿਾ- ਇਸ ਤ ਏ ਝ ਹਦਨਾ ਦੇ ਫਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਭ ਦੇ ਇੱਏ ਉਚ ਅਧਏਾਯੀ ਦੀ ਫਦਰੀ ਏਯਿਾ 

ਹਦੱਤੀ ਈ ਸੀ। 
 

ਉਸ ਸਭੇ ਅਸੀ ਉਸ ਹਿਦੇਸੀ ਦੀਆਂ ੱਰਾ ਿੱਰ ਏਈ ਹਜਆਦਾ ਹਧਆਨ ਨਿੀ ਸੀ ਹਦੱਤਾ।ਭੈ ਸਹਚਆ ਹਏ ਉਿ ਇਸ ਸਯਿੇ 

ਏਯਏੇ ਯੇਸਾਨ ਿੈ ਤਾ ਇਸ ਏਯਏੇ ਫਰ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਯ ਹਛਰੇ ਸਾਰਾਂ ਦੀਆ ਟਨਾਿਾਂ ਨਾਰ ਭੈਨ ੰ  ਉਸਦੀਆਂ ੱਰਾਂ 

ਸੱਚੀਆਂ ਰੱਣ ਰੱ ਈਆਂ ਿਨ।ਭਨ ਹਿਚ ਸਿਾਰ ਉਠਣ ਰੱ  ਿਨ-ਏੀ ਿਾਹਏਆ ਂਿੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਉਯ 

ਹਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਏਫਜ਼ਾ ਿੈ। 
 

ਹਜਿ ੇਜ ਰਾਈ 2008 ਹਿਚ ਮ .ੀ.. ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਆਣਾ ਫਿ ਭੱਤ ਸਾਹਫਤ ਏਯਨ ਰਈ ਐ ੱ ਰੇਆਭ 

ਸੰਸਦ ਭੈਫਯਾਂ ਦੀ ਐਯੀਦ ਪਯਐਤ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੱਤੀ ਸੀ।ਏ ਝ ਟੀ.ਿੀ. ਚੈਨਰਾਂ ਨੇ ੈਸੇ ਰੈ ਏੇ ਸੰਸਦ ਭੈਫਯਾਂ ਨ ੰ  ਸਯੇਆਭ 

ਹਿਏਦ ੇਹਦਐਾਇਆ ਸੀ।ਉਿਨਾ ਤਸਿੀਯਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਤਭਾਂ ਨ ੰ  ਝੰਜ਼ੜ ਹਏ ਯੱਐ ਹਦੱਤਾ।ਅਯ ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਤਯਾ ਹਿਏ 

ਸਏਦੇ ਿਨ ਤਾ ਸਾਡ ੇਿਟ ਦੀ ਏੀ ਏੀਭਤ ਯਹਿ ਜਾਦੀ ਿੈ?ਅੱਜ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਣੀ ਸਯਏਾਯ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਇੱਏ ਦੇਸ 
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ਦੀ ਾਯਟੀ ਐਯੀਦ ਯਿੀ ਿੈ।ਏੱਰ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਏਈ ਦੇਸ ਿੀ ਅਭਯੀਏਾ,ਾਹਏਸਤਾਨ ਆਹਦ ਐਯੀਦ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਿ 

ਸਏਦਾ ਿੈ ਹਏ ਸਾ ਿ ਿੀ ਹਯਿਾ ਿਿੇ ਏੀ ਤਾ ਰੱਦਾ ਿੈ।ਇਿ ਸਚ ਏੇ ਐ ਨ ਐਰਣ ਰੱ ਜਾਦਾ ਿੈ-ਏੀ ਅਸੀ ਅਜ਼ਾਦ 

ਦੇਸ ਦੇ ਿਾਸੀ ਿਾ?ਏੀ ਸਾਡ ੇਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਯੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਿੱਏ ਿਾਸਤ ੇਫਣਾਿੇੀ? 
 
ਅਜੇ ਏ ਝ ਹਦਨ ਹਿਰਾ ਿੀ ਅਐਫਾਯਾਂ ਹਿਚ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਿ ਣੇ ਿੀ ਾਸ ਿ -ਹਨਊਏਯੀਅਰ ਹਸਿਰ ਰਾਇਹਫਰਟੀ 

ਹਫੱਰ ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਹੜਆ ਤਾ ਸਾਯੇ ਡਯ ਸੱਚ ਿ ।ਇਿ ਹਫੱਰ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਏ ਏਈ ਹਿਦੇਸੀ ਏੰਨੀ ਬਾਯਤ ਹਿਚ 

ਰਭਾਣ  ਰਾਟ ਰਾਉਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਚ ਏਈ ਦ ਯਟਨਾਂ ਿਾਯ ਜਾਦੀ ਿੈ ਤਾ ਉਿ ਏੰਨੀ ਦੀ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ 1500 

ਏਯੜ ਯ  ਤੱਏ ਿਿੇੀ। ਦ ਨੀਆਂ ਬਯ ਹਿਚ ਜਦ ਿੀ ਏਈ ਰਭਾਣ  ਦ ਯਟਨਾਂ ਿਾਯੀ ਿੈ ਤਾ ਿਜਾਯਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 

ਈ ਿੈ ਤੇ ਿਜਾਯਾਂ ਏਯੜਾਂ ਦਾ ਨ ਏਸਾਨ ਿਇਆ ਿੈ। 
 
ਬ ਾਰ ੈਸ ਿਾਦਸੇ ਦੇ ੀਹੜਤ ਯਿਾਯਾਂ ਨ ੰ  2200 ਏਯੜ ਯ ਹਆਂ ਿੀ ਹਭਹਰਆ ਂਿੈ ਹਏ ਫਿ ਤ ਿੀ ੱਟ ਭੰਹਨਆ 

ਜਾਦਾ ਿੈ। ਇਸ 1500 ਏਯੜ ਯ  ਨਾਰ ਏੀ ਿਿੇਾ।ਇੱਏ ਰਭਾਣ  ਿਾਦਸਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹਏੰਨੇ ਬ ਾਰ ਏਾਂਡ ਦੇ ਫਯਾਫਯ 

ਿਿੇਾ?ਇਸ ਹਫੱਰ ਹਿਚ ਅੱੇ ਹਰਹਐਆ ਿੈ ਹਏ ਉਸ ਏੰਨੀ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਈ ਅਯਾਹਧਏ ਭਾਭਰਾ ਿੀ ਦਯਜ ਨਿੀ 

ਏੀਤਾ ਜਾਿੇਾ।ਏਈ ਭ ਏਦਭਾਂ ਨਿੀ ਚੱਰੇਾ,ਏਈ  ਹਰਸ ਏੇਸ ਿੀ ਨਿੀ ਿਿੇਾ।ਫੱਸ ਏੇਿਰ 1500 ਏਯੜ ਯ  ਰੈ ਏੇ 

ਉਸ ਏੰਨੀ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਾ। 
 

ਇਿ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੇਐ ਹਏ ਤਾ ਇਸ ਤਯਾ ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ ਦੇਸ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੰਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਏਡੀਆਂ ਦੇ ਭ ੱ ਰ ਿੇਹਚਆਂ ਜਾ 

ਹਯਿਾ ਿੈ।ਇਸ ਤ ਸਾਪ ਜਾਹਿਯ ਿੈ ਹਏ ਦੇਸ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾ ਦਾਅ ਤੇ ਰਾ ਹਏ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਇਦਾ 

ਿ ੰ ਚਣ ਰਈ ਹਰਆਦਾ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਇਿ ਹਏਉ ਏਯ ਯਿੀ ਿੈ? ਮਏੀਨਨ ਜਾ ਤਾ ਇਿਨਾ ਤੇ ਹਏਸੇ ਤਯਾ 

ਦਾ ਦਫਾਉ ਿੈ,ਜਾ ਹਪਯ ਇਿ ਾਯਟੀਆਂ,ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਹਿਦੇਸੀਆਂ ਏਰ ਹਿਏ  ਿਨ। 
 
ਬ ਾਰ ੈਸ ਏਾਂਡ ਤੇ ਫਾਅਦ ਭ ੜ ਨਿੀ ਉਸਾਯੀ ਤ ਫਾਅਦ ਅਐਫਾਯਾ ਹਿਚ ਫਿ ਤ ਐਫਯਾਂ ਛੱੀਆਂ ਹਏ ਹਏਸ ਤਯਾ 

ਬ ਾਰ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਿਹਤਆਯੇ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਚਟੀ ਦੇ ਰੀਡਯਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਬੱਜਣ ਹਿਚ ਭਦਦ ਏੀਤੀ। 
ਇਿ ਸਬ ੱਰਾਂ ਤ ਇਿ ਰੱਦਾ ਿੈ ਏੀ ਬਾਯਤ ਸਯ ੱ ਹਐਅਤ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਿੈ?ਏੀ ਅਸੀ ਆਣੀ ਹਜ਼ਦੀ ਇਿਨਾਂ 

ਰੀਡਯਾਂ,ਅਧਏਾਯੀਆਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਸਯ ੱ ਹਐਅਤ ਭਹਿਸ ਸ ਏਯਦੇ ਿਾ? 
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ਅਹਜਿਾ ਨਿੀ ਹਏ ਸਾਡੀ ਸਯਏਾਯ ਤੇ ਹਏਸੇ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਏੰਨੀ ਜਾ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਸਯਏਾਯ ਦਾ ਏਈ ਦਫਾਅ ਿੈ।ੈਸੇ ਦੇ ਰਈ 

ਅਪਸਯ ਤੇ ਰੀਡਯ ਏ ਛ ਿੀ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਹਏੰਨੇ ਿੀ ਭੰਤਯੀ ਤੇ ਅਪਸਯ ਅਭੀਯ ਯਾਹਣਆ ਂਦੀਆਂ ਏੱਠ ਤਰੀਆਂ 

ਫਣ  ਿਨ।ਏ ਝ ਅਭੀਯ ਯਾਹਣਆਂ ਦਾ ਭਿੱਤਿ ਫਿ ਤ ਿੱਧ ਹਆ ਿੈ।ਿ ਣੇ ਿੀ ਟੇ ਭਾਭਰੇ ਹਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐ ਰਾਸਾ 

ਿਇਆ ਿੈਹਏ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਭਹਿਏਹਭਆਂ ਹਿਚ ਹਏਸ ਨ ੰ  ਭੰਤਯੀ ਰਾਇਆ ਜਾਿ ੇਇਸ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਨਿੀ 

ਏੀਤਾ ਸ ਸਯਭਾਦਾਯ ਯਾਹਣਆਂ ਨੇ ਏੀਤਾ ਿੈ।ਹਜਸ ਨਾਰ ਇਿ ੱਰ ਸਾਪ ਿ ਈ ਿੈ ਹਏ ਏਣ ਭੰਤਯੀ ਜਾ ਅਪਸਯ 

ਹਏਸ ਅਭੀਯ ਯਾਣੇ ਨਾਰ ਿੈ।ਇਸ ਹਿਚ ਏਈ ਅਸਚਯਜ ਨਿੀ ਿਿੇਾ ਹਏ ਏਈ ਸ ਹਫਆਂ ਦੀਆਂ ਸਯਏਾਯਾਂ ਤੇ ਏੇਦਯ 

ਦੇ ਏਈ ਭਹਿਏਭੇ ਇਿ ਅਭੀਯ ਯਾਣੇ ਿੀ ਚਰਾ ਯਿੇ ਿਨ। 
 
 

ਏ ਝ ਹਦਨ ਹਿਰਾ ਇਿ ਐਫਯ ਛੱੀ ਸੀ ਹਏ ਯੀਰਾਇਸ ਏੰਨੀ ਦੇ ਭਾਰਏ ਭ ਏੇਸ ਅੰਫਾਨੀ ਭਿਾਯਾਸ਼ਟਯ ਹਿਚ ਏਈ 

ਰਾਈਿੇਟ ਮ ਨੀਿਯਸਟੀ ਐਰਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਨ।ਇਸ ਰਈ ਉਿ ਭਿਾਯਾਸ਼ਟਯ ਦੇ ਹਸਹਐਆ ਭੰਤਯੀ ਯਜੇਸ ਟੇ ਨ ੰ  ਹਭਰੇ ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਇਿ ਇਛਾ  ਯੀ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਹਸਹਐਆਂ ਭੰਤਯੀ ਯਜੇਸ ਟੇ ਨੇ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਹਿਚ ਰਾਈਿੇਟ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ 

ਹਫੱਰ ਹਰਆਉਣਾ ਸਿੀਏਾਯ ਏਯ ਹਰਆ। ਅਭੀਯ ਯਾਣ ੇਦੀਆ ਂਇਛਾਿਾਂ  ਯੀਆਂ ਏਯਨ ਰਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਯਏਾਯਾਂ 

ਹਿਧਾਨ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਤਯ ੰ ਤ ਏਾਨ ੰ ਨ ਾਸ ਭਯਨ ਰਈ ਯਾਜੀ ਿ ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ। 
 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਐਹਣਜ਼ ਦਾਯਥਾਂ ਨ ੰ  ਇਿਨਾਂ ਅਭੀਯ ਯਾਹਣਆ ਂਨ ੰ  ਏਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅ ਿੇਹਚਆ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਹਜਿੇ ਹਏ ਰਿੇ 

ਦੀਆਂ ਐਾਣਾਂ ਨ ੰ  ਰੈਣ ਰਈ ਇਿ ਏੰਨੀ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  27 ਯ  ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਹਯਰਟੀ ਦੇਦੀ ਿੈ । ਤੇ 

ਉਸੇ ਰਿੇ ਨ ੰ  ਇਿ ਏੰਨੀਆਂ 6000 ਯ  ਨ ੰ  ਟਨ ਭਾਯਏੀਟ ਹਿਚ ਿੇਚਦੀਆਂ ਿਨ।ਐਾਣਾਂ ਹਿਚੇ ਰਿਾ ਏੱਢ ਹਏ ਸਾਪ 

ਏਯ ਤੇ 300 ਯ  ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਐਯਚ ਆਉਦਾ ਿੈ।ਏੀ ਇਿ ਹਸੱਧੀ ਦੇਸ ਦੀ  ੰ ਜੀ ਦੀ ਰ ੱ ਟ ਨਿੀ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਤਯਾ ਿੀ ਦੇਸ ਦੇ ਜੰਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਹਚਆ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ। ਜਭੀਨਾਂ ਐਿ ਐਿ ਹਏ ਸਸਤੇ ਬਾਅ ਤੇ ਿੇਚੀਆਂ ਜਾ ਯਿੀਆਂ 

ਿਨ। ਇਸ ਦੇਸ ਦੀਆ ਾਯਟੀਆ,ਂਨੇਤਾਿਾਂ,ਅਪਸਯਾਂ ਦੇ ਿੱਥ ਹਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਹਿਧਾਨ,ਦੇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਸਯ ਹਐੱਅਤ 

ਿੈ ? ਜ ੇਜਰਦੀ ਏ ਝ ਨਾ ਏੀਤਾ ਹਆ ਤਾ ਇਿਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਨ ੰ  ਯਰ ਹਭਰ ਏੇ ਿੇਚ ਦੇਣਾ ਿੈ। 
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ਇਿ ਸਬ ਏ ਝ ਨ ੰ  ਦੇਐ ਹਏ ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ ਬਾਯਤ ਦੇ ਰਏ ਤੰਤਯ ਤੇ ਇੱਏ ਫਿ ਤ ਿੱਡਾ ਸਿਾਰੀਆਂ ਹਨਸਾਨ ਰੱ ਹਆ 

ਿੈ।ਸਾਯੀਆਂ ਾਯਟੀਆਂ ਦਾ ਇਏ ਹਜਿਾ ਹਏਯਦਾਯ ਿੈ।ਅਸੀ ਹਏਸੇ ਿੀ ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨ ੰ  ਿਟ ਾਈ ਜਾਈ ਸਾਨ ੰ  

ਏਈ ਿੀ ਪਯਏ ਨਿੀ ੈਣਾ। 
 

ਹਛਰੇ 60 ਸਾਰ ਤ ਸਾਯੀਆਂ ਾਯਟੀਆਂ ਸਾਯੇ ਰੀਡਯਾਂ ਨ ੰ  ਅਜਭਾਂ ਏੇ ਦੇਐ ਚ ੱ ਏੇ ਿਾ।ਇਸ ਤ ਇੱਏ ਚੀਜ ਤਾਂ ਸਾਪ ਿੈ 

ਹਏ ਾਯਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਡਯ ਫਦਰਣ ਨਾਰ ਏਈ ਪਯਏ ਨਿੀ ੈਦਾ ਸਾਨ ੰ  ਏ ਝ ਿਯ ਏਯਨਾ ੈਣਾ ਿੈ। 
 

ਅਸੀ ਆਣੇ ਸੰਠਨ-ਹਯਿਯਤਨ- ਦੇ ਜਯੀ ਹਛਰੇ 10 ਸਾਰਾਂ ਹਿਚ ਿੱਐ ਿੱਐ ਭ ੱ ਹਦਆਂ ਤੇ ਏੰਭ ਏਯਦੇ ਯਿੇ।ਏਦੇ 

ਯਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭ ੱ ਦਾ,ਏਦ ੇਾਣੀ ਦਾ ਭ ੱ ਦਾ,ਏਦੇ ਹਏਸੇ ਭਹਿਏਭੇ ਹਿਚ ਬਹਯਸ਼ਟਾਚਾਯ ਦਾ ਭ ੱ ਦਾ।ਸਾਨ ੰ  ਥੜੀ ਫਿ ਤੀ ਸਪਰਤਾ 

ਿੀ ਹਭਰੀ ਸੀ।ਛੇਤੀ ਿੀ ਸਾਨ ੰ  ਰੱਣ ਰੱਾ ਹਏ ਇਿ ਏਈ ਫਿ ਤ ਨਿੀ ਿੈ।ਜਦ ਅਸੀ ਉਸ ਭ ੱ ਦੇ ਤੇ ਏੰਭ ਏਯ ਯਿੇ ਿ ੰ ਦ ੇ

ਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਰੱਦਾ ਹਏ ਇਸ ਹਿਚ ਸ ਧਾਯ ਿ ਹਯਿਾ ਿੈ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀ ਿਯ ਭ ੱ ਦੇ ਤੇ ਏੰਭ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੰਦ ੇਤਾ ਹਿਰੇ ਦਾ 

ਹਪਯ ਫ ਯਾ ਿਾਰ ਿ ਜਾਦਾ।ਿਰੀ ਿਰੀ ਰੱਹਆ ਹਏ ਸਾਯੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਚ ਹਏੰਨੇ ਭ ੱ ਦ ੇਿਨ? ਹਏੰਹਨਆ ਤੇ ਹਏਥੇ ਹਏਥੇ ਸਾਯੇ 

ਦੇਸ਼ ਹਿਚ ਏੰਭ ਏਯਾਂ।ੇਿਰੀ ਿਰੀ ਤਾ ਰੱਹਆ ਹਏ ਇਿਨਾ ਸਾਹਯਆਂ ਦੀ ਜੱੜਹ ਯਾਜਨੀਤੀ ਹਿਚ ਿੈ।ਇਿਨਾ ਸਬ ਦੇ 

ਹਛੇ ਯਾਜਨੀਤਏ ਾਯਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਯਸ਼ਟ ਰੀਡਯ ਿਨ,ਜਨਤਾ ਦਾ ਏਈ ਫਿ ਤਾ ਦਸ ਨਿੀ ਿੈ।ਯਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭ ੱ ਦਾ ਿੀ ਰੈ 

ਰਿ ਯਾਸ਼ਨ ਚਯੀ ਏਯਨ ਿਾਹਰਆ ਨ ੰ  ਯਾਜਨੀਤਏ ਾਯਟੀਆਂ ਤੇ ਰੀਡਯਾਂ ਦੀ  ਯੀ ਸਹਿ ਾੋਯਤ ਿੈ।ਜਦ ਏਈ 

ਯਾਸ਼ਨ ਚਯੀ ਏਯਦਾ ਿੈ ਤਾ ਅਸੀ ਯਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭੰਤਯੀ ਨ ੰ  ਹਸਏਾਇਤ ਏਯਦੇ ਿਾ ਯ ਯਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭੰਤਯੀ ਤਾ ਆ ਹਸੱਧੇ 

ਯ  ਹਿਚ ਇਸ ਚਯੀ ਹਿਚ ਸਾਹਭਰ ਿੈ।ਇਸ ਚਯੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾ ਹਸੱਧੇ ਯ  ਹਿਚ ਉਸ ਨ ੰ   ਿੰਚਦਾ ਿੈ। 
 

ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਹਸਏਾਇਤ ਏਯਏੇ ਅਸੀ ਹਨਆਂ ਦੀ ਆਸ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਾ?ਜਦ ਹਏਤੇ ਭੀਹਡਆਂ ਜਾ ਰਏਾਂ ਦਾ ਏਈ ਦਫਾਉ 

ਫਣਦਾ ਿੈ ਤਾ ਹਦਐਾਿੇ ਰਈ ਯਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦ ਏਾਨਾਂ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ।ਜਦ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਫਾਉ ੱਟ 

ਜਾਦਾ ਿੈ ਤਾ ਹਪਯ ਦ ਏਾਨਾਂ ਫਿਾਰ ਏਯ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਿਨ। 
 

ਇਸ ਸਾਯੇ ਤਭਾਸੇ ਹਿਚ ਜਨਤਾ ਏਰ ਏਈ ਤਾਏਤ ਨਿੀ ਿੈ।ਜਨਤਾ ਏੇਿਰ ਚਯਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਹਸਏਾਇਤ ਏਯ ਸਏਦੀ ਿੈ ਹਏ-

ਹਏਰਾ ਏਯਏੇ ਆਣੇ ਹਐਰਾਪ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯ-ਜ ਹਏ ਿਣ ਿਾਰੀ ਨਿੀ ਿੈ। 
ਿ ਣ ਇਿ ਸਭਝ ਹਿਚ ਆਉਣ ਰੱਾ ਹਏ ਹਸੱਧੀ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਤਾਏਤ ਏਾਨ ੰ ਨ ਯਾਿੀ ਦੇਣੀ ਿਿੇੀ ਤਾ ਜ਼ ਯਾਸਨ ਦੀ ਦ ਏਾਨ 



 
7 

ਤੇ ਹਸਏਾਇਤ ਏਯਨ ਦੇ ਫਜਾ ਆ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯ ਸਏਣ।ਪੈਸਰਾ ਜਨਤਾ ਏਯੇ ਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਰਾ  ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਪਸਯ 

ਏਯਨ।ਏੀ ਅਹਜਿਾ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ ਹਏ 120 ਏਯੜ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਪੈਸਰੇ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਏਾਨ ੰ ਨ ਯਾਿੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇ? 

 

ਿੈਸੇ ਤਾ ਰਏਤੰਤਯ ਹਿਚ ਜਨਤਾ ਿੀ ਭਾਰਏ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਜਨਤਾ ਨੇ ਿੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨ ਦਾ 

ਿੱਏ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਸੰਸਦ ਭੈਫਯਾਂ,ਹਿਧਾਨ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਭੈਫਯਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦ ਯਉਮ ਯੱਜ ਏੇ ਏੀਤਾ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ 

ਸਯੇਆਭ ਤੇ ਫੇਸ਼ਯਭੀ ਨਾਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਰਏਤੰਤਯ ਨ ੰ  ਿੇਚ ਹਦੱਤਾ ਿੈ।ਏੀ ਿ ਣ ਸਭਝ ਆ ਹਆ ਿੈ ਹਏ ਜਨਤਾ 

ਰੀਡਯਾਂ,ਅਪਸਯਾਂ ਤੇ ਯਾਜਸੀ ਾਯਟੀਆਂ ਤ ਪੈਸਰੇ ਰੈਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਾਹਸ ਰਿ?ੇਏੀ ਅਹਜਿਾ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ? 

 

ਇਿਨਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤਯਾਂ ਰਈ ਅਸੀ ਫਿ ਤ  ੰ ਭੇ ਹਪਯੇ,ਫਿ ਤ ਸਾਯੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਭਰੇ ਫਿ ਤ ਏ ਝ ਹੜਆਂ।ਜ ਏ ਝ ਸਭਝ 

ਹਿਚ ਆਇਆ ਉਿ ਇਸ ਹਏਤਾਫ ਦੇ ਯ  ਹਿਚ ਹਰਐ ਯਿੇ ਿਾਂ,ਇਸ ਨ ੰ  ੜਨ ਤ ਫਾਅਦ ਹਿਚ ਭਨ ਹਿਚ ਏਈ ਸ਼ੰਏਾ 

ਿਿੇ ਤਾ ਭੇਯੇ ਨਾਰ ਸੰਯਏ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿ।ਜੇ ਸਹਿਭਤ ਿ ਤਾ ਹਪਯ ਤਨ,ਭਨ, ਧਨ ਨਾਰ ਇਸ ਸੰਯਸ ਹਿਚ ਜ ੱ ਟ 

ਜਾਿ।ਸਭਾਂ ਫਿ ੱ ਤ ੱਟ ਿੈ।ਦੇਸ ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਤੇ ਸਾਧਨ ਫਿ ੱ ਤ ਤੇਜੀ ਨਾਰ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਏੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਸਯਏਾਯਾਂ ਦੇ 

ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਜਾ ਯਿੇ ਿਨ।ਜਰਦੀ ਏ ਝ ਨਾ ਏੀਤਾ ਹਆ ਤਾ ਫਿ ਤ ਦੇਯ ਿ ਚ ੱ ਏੀ ਿੇਿੇੀ। 
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ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸੀ ਚੱਰਦੀ………………………………………………………………… 
 
 
ਸਭਹਸਆਂ ਦੀ ਜੜ ਇਿ ਿੈ ਸਾਡ ੇਦੇਸ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤਏ ਰਣਾਰੀ 5 ਸਾਰ ਹਿਚ ਇਏ ਿਾਯ ਿਟ ਾ ਹਏ ਇਿਨਾਂ ਿੀ 

ਰੀਡਯਾਂ ਦੇ ਸਾਿਭਣੇ  ਯੇ 5 ਸਾਰ ਹਭਨਤਾਂ ਏਯਦੇ ਿਾ ਹਜਨਾ ਨ ੰ  ਅਸੀ ਿਟਾਂ ਾ ਏੇ ਹਜਤਾਇਆਂ ਿ ੰ ਦਾ।ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ 

 ਯੀ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਿਯ ਏਈ  ਛ ੜਤਾਰ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ। 
 

ਯਕਾਯੀ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤ ਕਈ ਜਯ ਨਸੀ --- 
 

ਭੰਨ ਰਿ ਹਏ ਤ ਿਾਡੇ ਸਯਏਾਯੀ ਸਏ ਰ ਦਾ ਅਹਧਆਏ ਠੀਏ ਨਿੀ ੜਾ ਹਯਿਾ।ਸਭੇ ਹਸਯ ਸਏ ਰ ਆਉਦਾ ਜਾਦਾ 

ਨਿੀ।ਏੀ ਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਏ ਝ ਹਿਾੜ ਸਏਦੇ ਿ?ਨਿੀ ਹਏਉਹਏ ਅਸੀ ਹਸਯਪ ਹਸਏਾਇਤ ਏਯਦੇ ਿਾ ਤੇ ਹਸਏਾਇਤ ਤੇ 

ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ। 
 

ਆਣੇ ਸਯਏਾਯੀ ਿਸਤਾਰ ਹਿਚ ਭੰਨ ਰਿ ਡਾਏਟਯ ਠੀਏ ਇਰਾਜ ਨਿੀ ਏਯਦਾ,ਦਿਾਈਆਂ ਨਿੀ ਹਦੰਦਾ, ਸਭੇ ਹਸਯ 

ਆਉਦਾ ਜਾਦਾ ਨਿੀ।ਤ ਸੀ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿ ਉਸਦ ੇਹਐਰਾਪ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ? ਹਸਯਪ ਹਸਏਾਇਤ ਏਯਦੇ ਿਾ ਤੇ ਹਸਏਾਇਤ 

ਤੇ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ। 
 

ਯਾਸ਼ਨ ਿਾਰਾ ਸਯੇਆਭ ਯਾਸ਼ਨ ਚਯੀ ਏਯਦਾ ਿੈ। ਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਏ ਝ ਹਿਾੜ ਸਏਦੇ ਿ?ਨਿੀ ਹਏਉਹਏ ਅਸੀ ਹਸਯਪ 

ਹਸਏਾਇਤ ਏਯਦੇ ਿਾ ਤੇ ਹਸਏਾਇਤ ਤੇ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ। 
 
ਇਸ ਤਯਾ ਤ ਸੀ ਠਾਣ ੇਹਿਚ ਹਯਯਟ ਏਯਨ ਜਾਦੇ ਿ ਤੇ ਠਾਣਦੇਾਯ ਹਯਯਟ ਨਿੀ ਹਰਐਦਾ,ਉਰਟਾ ਤ ਿਾਡੇ ਹਐਰਾਪ 

ਭ ਏਦਭਾਂ ਦਯਜ ਏਯ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਏ ਝ ਹਿਾੜ ਸਏਦੇ ਿ? 
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ਸ ਅਸੀ ਏਹਿ ਸਏਦੇ ਿਾ ਹਏ ਸਾਡਾ ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਉੱਯ ਏਈ ਏਾਫ  ਨਿੀ ਿੈ। 
 

ਅਸੀ ਟੈਏਸ ਹਦੰਦ ੇਿਾ,ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਯੀਫ ਤ ਯੀਫ ਆਦਭੀ ਿੀ ਟੈਏਸ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਇਥ ਤੱਏ ਹਏ ਇੱਏ ਹਬਐਾਯੀ ਿੀ 

ਟੈਏਸ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਹਏਉਹਏ ਜਦ ਉਿ ਫਾਜਾਯ ਹਿਚ ਸਾਫਣ ਐਯੀਦਦਾ ਿੈ ਤਾ ਉਸ ਤੇ ਸੇਰ ਟੈਏਸ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਅਏਸਾਈਜ਼ 

ਹਡਉਟੀ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਿਯ ਤਾ ਨਿੀ ਹਏੰਨੇ ਟੈਏਸ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਇਿ ਸਾਯੇ ਟੈਏਸਾਂ ਦਾ ੈਸਾ ਸਾਡਾ ਿੈ। 
 

ਹਏਿਾ ਜਾਦਾ ਿੈ ਹਏ 70% ਅਫਾਦੀ ਹਸਯਪ 20 ਯ  ਹਿਚ ਹਦਿਾੜੀ  ਜਾਯਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਇੱਏ ਯਿਾਯ ਹਿਚ 5 ਜੀਅ 

ਿਨ ਤਾ ਭਾਹਸਏ ਐਯਚ 3000 ਯ  ਿੈ। ਜੇ ਸਾਯੇ ਹਏਸਭ ਦੇ ਟੈਏਸ ਜੜ ਰ ਜਾਣ ਤਾ 10% ਫਣ ਜਾਦਾ ਿੈ । ਇਸ 

ਹਿਸਾਫ ਹਿਚ ਇੱਏ ਯੀਫ ਯਿਾਯ 3600 ਯ  ਸਰਾਨਾ ਟੈਏਸ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਇੱਏ ਹੰਡ ਹਿਚ 1000 ਹਯਿਾਯ 

ਯਹਿ ਯਿੇ ਿਨ ।ਸਾਯੇ ਯਰ ਹਭਰ ਏੇ 36 ਰੱਐ ਯ  ਦਾ ਟੈਏਸ ਸਰਾਨਾ ਹਦੰਦ ੇਿਨ।ਹਛਰੇ 10 ਸਾਰ ਹਿਚ ਹੰਡ ਸਾਢੇ 

3 ਏਯੜ ਦਾ ਟੈਏਸ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਟੈਏਸ ਦੇ ਚ ੱ ਏੇ ਿਨ। 
 

ਹਜਨਾ ਿੀ ਟੈਏਸ ਸਾਥ ਸਯਏਾਯ ਇਏਠਾ ਏਯਦੀ ਿੈ।ਅਸੀ ਉਸ ੈਸੇ ਦੇ ਭਾਰਏ ਿਾ,ਤੇ ਇਿ ਸਾਯੇ ਸਯਏਾਯੀ 

ਏਯਭਚਾਯੀ,ਸਯਏਾਯੀ ਅਧਏਾਯੀ,ਨੇਤਾ,ਸਾਡ ੇਨ ਏਯ ਿਨ।ਸਾਡ ੇੈਹਸਆ ਨਾਰ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਤਨਐਾਿ ਹਭਰਦੀ ਿੈ।ਸਾਡੇ 

ੈਹਸਆ ਨਾਰ ਿੀ ਫੰਰੇ,ਨ ਏਯ,ਰਾਰ ਫੱਤੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਏਾਯਾਂ,ਅਯਏੰਡੀਸਨ ਚੱਰਦੇ ਿਨ। 
 

ਇਿ ਸਾਯੇ ਅੱਐਾਂ ਹਦਐਾਉਦੇ ਿਨ।ਸਾਹਡਆਂ ੈਹਸਆਂ ਨਾਰ ਤਨਐਾਿ ਰੈਣ ਿਾਹਰਆ ਂਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱਰਦੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਸਾਡੇ 

ਨ ਏਯਾਂ ਤੇ ਿੀ ਸਾਡੀ ਨਿੀ ਚੱਰਦੀ।ਅਹਧਆਏ ਦਾ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦੇ,ਸਯਏਾਯੀ ਡਾਏਟਯ ਦਾ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯ 

ਸਏਦੇ,ਠਾਣੇਦਾਯ ਦਾ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦ।ੇਏਦੇ ਏ ਰੇਏਟਯ ਦੇ ਦਪਤਯ ਹਿਚ  ਿ?ਉਸਨ ੰ  ਹਭਰਨ ਦੀ ਏਹਸਸ ਏੀਤੀ 

ਿੈ? ਉਿ ਹਭਰਦਾ ਨਿੀ ਿੈ।ਉਿ ਸਾਡਾ ਨ ਏਯ ਿੈ ਸਾਨ ੰ  ਅੱਐਾਂ ਹਦਐਾਉਦਾ ਿੈ।ਉਸਦਾ ਚੜਾਸੀ ਅੱਐਾਂ ਹਦਐਾਉਦਾ 

ਿੈ।ਸਾਹਯਆਂ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਉਯ ਜ਼ ਸਾਡੇ ੈਹਸਆਂ ਨਾਰ ਤਨਐਾਿ ਰੈਦੇ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱਰਦੀ ਨਿੀ ਿੈ। 
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ਯਕਾਯੀ ਕਆ ਂਤ ਾਡਾ ਕਈ ਸੱਕ ਨਸੀ- 
 

ਦ ਜਾ ਸਯਏਾਯੀ ੈਹਸਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਈ ਿੱਏ ਨਿੀ ਿੈ।ਇਿ ਸਾਯੇ ਦਾ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਹਏਿੇ ਿਯਹਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ?ਹਏਥ ੇਿਯਹਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ?ਸਾਡੀਆਂ ਏੀ ਜਯ ਯਤਾਂ ਿਨ ਸਾਨ ੰ   ਹਛਆ ਿੀ ਨਿੀ ਜਾਦਾ? 

ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਏਾਭਨਿੈਰਥ ਐੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ 70 ਿਜਾਯ ਏਯੜ ਯ  ਪ ਏ ਹਦੱਤ।ੇਫਿ ਤ ਸਾਯੀਆਂ ਸੜਏਾਂ 

ਨ ੰ  ਤੜ ਹਏ ਦ ਫਾਯਾ ਫਣਾਇਆ ਹਆ,ਪ ੱ ਟ-ਾਥਾਂ ਨ ੰ  ਤੜ ਏੇ ਦ ਫਾਯਾ ਫਣਾਇਆ ਹਆ।ਏਈ ਅਐਫਾਯਾਂ ਹਿਚ ਐਫਯ 

ਆਈ ਹਏ ਸਯਏਾਯ ਨੇ 400 ਏਯੜ ਯ  ਦੇ ਪ ੱ ਟ-ਾਥ ਤੜ ਹਏ ਦ ਫਾਯਾ ਫਣਾ। 
 

ਦ ਜ ੇਾਸੇ ਹਦੱਰੀ ਨਯ ਹਨਭ ਦੇ ਸਪਾਈ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  3-3 ਭਿੀਹਨਆਂ ਤ ਤਨਐਾਿ ਨਿੀ ਹਭਰੀ।ਠੇਏੇਦਾਯਾਂ ਨ ੰ  

5-5 ਸਾਰਾਂ ਤ ੈਹਸਆਂ ਦਾ ਬ ਤਾਨ ਨਿੀ ਿਇਆ।ਯ ਹਦੱਰੀ ਨਯ ਹਨਭ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਿੈਰੀ ੈਡ ਫਣਾਇਆ ਜਾ 

ਹਯਿਾ ਿੈ।ਤਾ ਹਏ ਰੀਡਯਾਂ ਦੇ ਿੈਰੀਏਟਯ ਉਥੇ ਉੱਤਯ ਸਏਣ। 
 
ਜਦ ਉਸੇ ਸਯਏਾਯ ਏਰ ਅਸੀ ਏਈ ਸਭਹਸਆਂ ਰੈ ਹਏ ਜਾਦ ੇਿਾ ਤਾ ਸਯਏਾਯ ਏਹਿ ਹਦੰਦੀ ਿੈ ਹਏ ਸਯਏਾਯ ਏਰ ੈਸੇ 

ਨਿੀ ਿੈ।ਸ ੰ ਦਯ ਨਯੀ ਦੀ ਉਦਾਿਯਣ ਰੈ ਰਿ,ਸ ੰ ਦਯ ਨਯ ਹਦੱਰੀ ਦਾ ਝ ੱੀ ਝੜੀ ਿਾਰਾ ਇਰਾਏਾ ਿੈ।ਇਥੇ ਰਏਾਂ 

ਏਰ ੀਣ ਰਈ ਾਣੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਏਰ ਸਯਏਾਯੀ ਸਏ ਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਸੀਿਯ ਹਸਸਟਭ ਨਿੀ ਿੈ।ਜਦ ਿੀ ਸਯਏਾਯ ਦੇ 

ਏਰ ਜਾਦ ੇਿਾ ਤਾ ਸਯਏਾਯ ਏਹਿੰਦੀ ਿੈ ਹਏ ਉਸ ਏਰ ੈਸੇ ਨਿੀ ਿਨ।ਰੇਹਏਨ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਏ ਝ ਸਾਰ ਹਿਰਾ ਇਸ 

ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ 60 ਰੱਐ ਯ  ਦੇ ਪ ਿਾਯੇ ਰਿਾ ਿਨ।ਇਥ ਦੇ ਰਏਾਂ ਏਰ ਤਾ ੀਣ ਰਈ ਾਣੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਸਯਏਾਯ ਨੇ 

ਪ ਿਾਯੇ ਰ ਆ ਿਨ।ਇਿ ਹਏਿ ਹਜਿਾ ਭਜਾਏ ਿੈ?ਉਿ ਪ ਿਾਯੇ ਇਏ ਿੀ ਹਦਨ ਨਿੀ ਚੱਰੇ ਹਏਉਹਏ ਉਸ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ 

ਾਣੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਹਜਸ ਹਦਨ ਉਦਾਟਨ ਸੀ ਉਸ ਹਦਨ ਿੀ ਨਿੀ ਚੱਰੇ ਹਏਉਹਏ ਾਣੀ ਨਿੀ ਆਇਆ। 
 

ਇਥ ਤਾ ਰੱਦਾ ਹਏ ਸਯਏਾਯ ਏਰ ੈਸਾ ਤਾ ਿੈ ਯ ਇਸ ਦੀ ਿਯਤ ਰਤ ਚੀਜਾ ਤੇ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਚੀਜਾ ਤੇ 

ਹਜਨਾਂ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿੀ ਨਿੀ ਿੈ। 
 

ਹੰਡ ਦੀ ਉਦਾਿਯਣ ਰੈ ਰਿ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਰਏਾਂ ਦੀ ਸਭਹਸਆਂ ਤਾ ਿਯ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਰੇਹਏਨ ੈਸਾ ਿਯ ਸਏੀਭਾਂ ਅਧੀਨ 
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ਬੇਹਜਆ ਜਾਦਾ ਿੈ । ਹਦੱਰੀ ਤੇ ਫਾਏੀ ਸ ਹਫਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਜਧਾਨੀਆਂ ਹਿਚ ਫੈਠ ਏੇ 120 ਏਯੜ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ 

ਸਭਹਸਆਂਿਾਂ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਏੀਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਸਾਡੀਆਂ ਜਯ ਯਤਾਂ ਏੀ ਿਨ?ਸਾਡ ੇਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ੈਸਾ ਹਏਿੇ ਤੇ ਹਏਥੇ 

ਿਯਹਤਆ ਜਾਣਾ ਿੈ?ਿੱਐ ਿੱਐ ਸਏੀਭਾਂ ਫਣਦੀਆਂ ਿਨ ਹਜਿ ੇਫ ਢਾਾ ੈਨਸਨ,ਹਿਧਿਾ ੈਨਸਨ,ਨਯੇਾ,ਯਾਸਨ ਆਹਦ 

ਫਾਯੇ ਹਦੱਰੀ ਬ ਾਰ,ਰਐਨਊ ਹਿਚ ਫੈਠ ਹਏ ਅਪਸਯ ਤੇ ਨੇਤਾ ਪੈਸਰਾ ਏਯਦੇ ਿਨ। 
 

ਅਸੀ ੱਛਭੀ ਫੰਾਰ ਦੇ ਐਜ ਯੀ ਹੰਡ ਹਿਚ ।ਉਥ ੇਦੇ ਸਯੰਚ ਨੇ ਦੱਹਸਆਂ ਹਏ ਉਸਦੇ ਏਰ 6 ਏਯੜ ਯ  

ਸਯਏਾਯ ਿੱਰ ਆ ਿਨ। ਉਸ 6 ਏਯੜ ਹਿਚ 20 ਰੱਐ ਯ  ਐਯਚ ਏਯਏੇ ਸਏ ਰ ਨਿੀ ਫਣਿਾ ਸਏਦੇ ਹਏਉਹਏ ਇਿ 

ੈਸਾ-ਟਾਈਡ-ਪੰਡ ਿੈ । ਸਾਯੇ ਦਾ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਹਏਸੇ ਨਾ ਹਏਸੇ ਸਏੀਭ ਹਿਚ ਫੰਹਨਆਂ ਿਇਆ ਿੈ।ਨੇ ੈਸੇ ਹਿਧਿਾ 

ੈਨਸਨ ਰਈ, ਨੇ ੈਸੇ ਇੰਦਯਾ ਹਿਏਾਸ ਰਈ, ਨੇ ੈਸੇ ਹਿਚ ਇਿ ਿਿੇਾ। 
 

ਸਾਡੀਆਂ ਜਯ ਯਤਾਂ ਏ ਝ ਿਯ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।ਅਸੀ ੈਸੇ ਨਾਰ ਨਿੇ ਡਾਏਟਯ ਰਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਾ,ੈਸਾ ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਤੇ 

ਐਯਚਣਾ ਿ ੰ ਦਾ ਯ ਸਾਯੇ ਦਾ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਹਦੱਰੀ ਤ ਤਹਿ ਿ ਹਏ ਆਉਦਾ ਿੈ ਹਏ ੈਸਾ ਹਏਥੇ ਐਯਚਣਾ ਿੈ। 
 
ਅਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਏ ਹੰਡ ਹਿਚ  ਤਾ ਸਯੰਚ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਿੈਜੇ ਨਾਰ 63 ਯਿਾਯ ੀਹੜਤ ਿਨ 

ਅਸੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਜ ਰਈ ਨਜਦੀਏ ਿਸਤਾਰ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਾ ਜ ਿਸਤਾਰ ਨੇੜ ੇਿੈ ਉਿ 15 ਹਏਰਭੀਟਯ 

ਦ ਯ ਿੈ।ਹੰਡ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਏਰ 6 ਰੱਐ ਯ ਈਆਂ ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਟਾਈਡ ਪੰਡ ਹਿਚ ਿੈ।ਉਸ ਹਿਚ ਤਾ 

ਅਸੀ ਏਈ ੱਡੀ ਿੀ ਹਏਯਾ ਤੇ ਨਿੀ ਰੈ ਸਏਦ।ੇਤਾ ਜ ਅਸੀ ੀਹੜਤ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਿਸਤਾਰ ਿ ੰ ਚਾ ਸਏਦੇ 7 

ਹਿਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਯਸਤੇ ਹਿਚ ਿੀ ਭਤ ਿ ਈ।ਇਿ ੈਸਾ ਹਏਸ ਏੰਭ ਆਇਆਂ ਹਜਸ ਨਾਰ ਅਸੀ ਆਣੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 

ਿੀ ਨਾ ਫਚਾ ਸਏੇ ! 
 

ਇਏ ਿਯ ਉਦਾਿਯਣ ਿੈ।ਇਏ ਿਾਯ ਹਦੱਰੀ ਫੈਠੇ ਹਏਸੇ ਅਪਸਯ ਨ ੰ  ਸ ਨਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਸ ਨੇ ਹਿਚ ਦੇਹਐਆ ਅਯ 

ਿਯੇਏ ਹੰਡ ਦੇ ਿਸਨੀਏ ਆਣੇ ਆਣੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਾਣੀ ਇਏਠਾ ਏਯਨਾ ਸ ਯ  ਏਯ ਦੇਣ ਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਾਣੀ ਦੀ 

ਸਭੱਹਸਆਂ ਿੱਰ ਿ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਫੱਸ ਇਏ ਪ ਯਭਾਨ ਜਾਯੀ ਿ ਹਆ -ਸਾਡਾ ਹੰਡ ਸਾਡਾ ਾਣੀ-ਜ ਹੰਡ ਆਣੇ ਆਣੇ 
ਹਸਿਰ ਢਾਂਚ ੇਫਣਾ ਹਏ ਆਣੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਾਣੀ ਇਏਠਾ ਏਯਏੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਿਯਤ ਹਿਚ ਹਰਆਿੇਾ ਉਸ ਹੰਡ ਨ ੰ  ਸਯਏਾਯ 

ਿੱਰ 60 ਿਜਾਯ ਤ 1 ਰੱਐ ਤੱਏ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ।ੇਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਮਜਨਾ ਫਣੀ ਹਪਯ ਯਾਜਧਾਨੀ ਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿਈ,ਹਜਰਾ 
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ਏ ਰੈਏਟਯ ਦੇ ਾਸ।ਹੰਡ ਦੇ ਸਯੰਚ ਨੇ ਹੰਡ ਦਾ ਇਏਠ ਏਯ ਹਰਆ ਹਏ ਅਹਜਿੀ ਸਏੀਭ ਆਈ ਿੈ ਹਏ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦਾ 

ਾਣੀ ਹੰਡ ਹਿਚ ਿੀ ਇਏਠਾ ਏਯਨ ਦੀ ਹਤਆਯੀ ਏਯਨੀ ਿੈ।ਇਸ ਰਈ ਸਾਨ ੰ  1 ਰੱਐ ਯ ਹਆ ਂਹਭਰੇਾ ਤ ਸੀ ਆਣੀ 

ਸਰਾਿ ਦੇਿ।ਇਿ ਸ ਣ ਹਏ ਸਾਯੇ ਿੀ ਿੱਸਣ ਰੱ ੇਹਏਉਹਏ ਇਿ ਹੰਡ ਿੜਾਂ ਨਾਰ ਰਿਾਹਿਤ ਸੀ ਰਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਾਣੀ 

ਇਏਠਾ ਨਿੀ ਏਯਨਾ ਚਿ ੰ ਦੇ ਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਫਾਿਯ ਏੱਢਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਸਨ। 
 

ਇਿ ਹਜਿੀਆਂ ਸਏੀਭਾਂ ਹਦੱਰੀ ਤ ਫਣ ਏੇ ਆਉਦੀਆਂ ਿਨ।ਸਾਯੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਭਹਸਆਂ ਦਾ ਿੱਰ ਇਏ ਹਜਿੀਆਂ ਸਏੀਭਾਂ 

ਨਾਰ ਨਿੀ ਹਨਏਰ ਸਏਦਾ।ਭੇਯਾ ਤਾ ਇਿ ਹਿਚਾਯ ਿੈ ਹਏ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਭਹਸਆਂ ਦਾ ਿੱਰ ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਫੈਠ ਹਏ 

ਫਣਾਈਆਂ ਸਏੀਭਾਂ ਨਿੀ ਏੱਢ ਸਏਦੀਆਂ।ਹਏਉਹਏ ਿੱਐ ਿੱਐ ਹੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਿੀ ਹਬੰਨ ਹਬੰਨ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਦੱਰੀ 

ਹਿਚ ਫੈਠ ਹਏ ਨਿੀ ਸਭਝ ਸਏਦ।ੇ 
 

ਫੀ.ੀ.ਐਰ. ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ- 
 

ਇਏ ਿਯ ੱਰ ਿੈ ਹਏ ਹਜਨੀਆ ਂਿੀ ਸਏੀਭਾਂ ਫਣਦੀਆਂ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਬਐਾਯੀ ਫਣਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ।ਹਜਨਾਂ ਹਿਚ 

ਫਿ ਤੀਆਂ ਯੀਫ ਅਤੇ ਯੀਫੀ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਫਣਦੀਆਂ ਿਨ। ਫੀ.ੀ.ਰ. ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਫਣਦੀਆਂ ਿਨ।ਇਸ 

ਫੀ.ੀ.ਰ. ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਸਾਨ ੰ  ਸਭਝਣਾ ੈਣਾ 
 
ਫੀ.ੀ.ਰ. ਨੀਤੀਆਂ ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਇਸ ਰਈ ਫਣਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ ਤਾ ਜ ਸੱਤਾਧਾਯੀ ਾਯਟੀ ਨ ੰ  ਿਟਾਂ ਹਭਰ ਸਏਣ 

।ਹਏਿਾ ਜਾਦਾ ਿੈ ਹਏ ਇਿ ਯੀਫਾਂ ਦੀ ਾਯਟੀ ਿੈ।ਇਸ ਰਈ ਯੀਫਾਂ ਰਈ ਨੀਤੀਆਂ ਫਣਾਈਆਂ ਜਾ ਯਿੀਆ ਿਨ। 

ਨੀਤੀਆਂ ਯੀਫਾਂ ਰਈ ਏਹਿ ਹਏ ਫਣਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ।ਨੀਤੀਆਂ ਫਣਾਉਣ ਿਾਹਰਆ ਂਨ ੰ  ਿੀ ਤਾ ਿ ੰ ੰੰਦਾ ਿੈ।ਹਜਨਾ 

ਰਈ ਇਿ ਨੀਤੀਆਂ ਫਣ ਯਿੀ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਤੱਏ ਤਾ ਇੱਏ ੈਸਾ ਿੀ ਨਿੀ ਿ ੰ ਚਣਾ।ਇਿ ਏੇਿਰ ਇਏ ਹਦਐਾਿਾ ਿੀ ਿੈ। 
 

ਅਸੀ ਦੇਸ ਦੀ ਯਾਸਟਯੀ ਾਯਟੀ ਦੇ ਇਏ ਿੱਡ ੇਰੀਡਯ ਨ ੰ  ਹਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਹਏਿਾ ਹਏ- ਤ ਸੀ ਸਾਯੀਆਂ ਸਏੀਭਾਂ ਹਦੱਰੀ 

ਹਿਚ ਫੈਠ ਹਏ ਫਣਾਉਣੀਆਂ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦਉ ਤੇ ਹਸੱਧਾ ੈਸਾ ਹੰਡਾ ਨ ੰ  ਬੇਜਣਾ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦਉ।ਿਯੇਏ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਇਿ 

ਪੈਸਰਾ ਏਯਨ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਏੀ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ-ਆ ਨ ੰ  ਤਾ ਿੈ ਹਏ ਇਏ ਇਏ ਮਜਨਾ ਦੇ ਦ ਆਰੇ 

ਹਏੰਨੇ ਭੱਯਭੱਛ ਫੈਠੇ ਿਨ?ਜ ੇਅਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਫਣਾਉਣੀਆਂ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦੱਤੀਆਂ ਤਾ ਸਾਡੀ ਾਯਟੀ ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਟ ੱ ਟ 
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ਜਾਿੇੀ।ਫਾਏੀ ਾਯਟੀਆਂ ਸਭਯਥਣ ਿਾਹਸ ਰੈ ਰੈਣੀਆਂ।ਇਸ ਦਾ ਭਤਰਫ ਉਸ ਨ ੰ  ਤਾ ਿੈ ਹਏ ਇਿ ੈਸਾ ਯੀਫਾਂ 

ਤੱਏ ਨਾ ਿੀ ਿ ੰ ਚ ਹਯਿਾ ਿੈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿ ੰ ਚੇਾ।ਹਪਯ ਇਿ ਹਏਉ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਯਿੇ ਿਨ? ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਰਈ ਫਣਾ 

ਯਿੇ ਿਨ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਚਯੀ ਏਯਨੀ ਿੈ। ਉਿ ਇਸ ਤਯਾ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ ਫਣ ਏੇ ਇਿ ਹਸੱਧ ਏਯਦੇ ਿਨ ਹਏ ਉਿ 

ਯੀਫਾਂ ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਿੈ,ਦ ਜਾ ਇਿ ਿੀ ਤਾ ਿੈ ਹਏ ਇਿ ੈਸਾ ਿੀ ਆਣੀ ਜੇਫ ਹਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਿੈ ਹਜਸ ਨਾਰ ਇਏ 
ਤਾ ਿਟਾਂ ਹਭਰਣੀਆਂ ਦ ਸਯਾ ਚਯੀ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਿੱਐਯਾ 
 

ਉਧਯ ਇਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੰਡਾਂ ਦੇ ਰਏਾਂ ਤੇ ਫਿ ਤ ਿੀ ਭਾੜਾ ਅਸਯ ੈ ਹਯਿਾ ਿੈ। ਜਦ ਿੀ ਹਏਸੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਜਾਿ 

ਤਾ ਰਏ ੇਯ ਰੈਣ ੇਤੇ ਹਿਰੀ ਭੰ ਇਿ ਿਿੇੀ ਹਏ ਸਾਹਿਫ ਭੇਯਾ ਨਾਭ ਫੀ.ੀ.ਰ. ਹਿਚ ਨਿੀ ਿੈ ਭੇਯਾ ਨਾਭ 

ਫੀ.ੀ.ਰ. ਦੀ ਹਰਸਟ ਹਿਚ ਿਾ ਹਦਊ। ਫੀ.ੀ.ਰ. ਦਾ ਏੀ ਭਤਰਫ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ? ਫੀ.ੀ.ਰ. ਦਾ ਭਤਰਫ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ 

ਹਬਐਾਯੀ।ਇਸ ਦਾ ਭਤਰਫ ਇਏ ਆਦਭੀ ਇਿ ਏਹਿ ਹਯਿਾ ਹਏ ਉਸਦ ੇਏਰ ਏ ਝ ਨਿੀ ਿੈ।ੈਸਾ ਨਿੀ,ਯ ਫਾਯ ਨਿੀ 

ਿੈ ਇਿ ਸਭਾਜ ਭੇਯੀ ਭਦਦ ਏਯੇ।ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਫਦਨਸੀਫੀ ਦੇਐ ਿਯੇਏ ਆਦਭੀ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਹਏ ਭੈਨ ੰ  ਹਬਐਾਯੀ ਫਣਾ 

ਹਦਉ।ਭੈਨ ੰ  ਹਬਐਾਯੀਆਂ ਦੀ ਹਰਸਟ ਹਿਚ ਾ ਹਦਉ।ਦੜ ਰੱੀ ਿਈ ਿੈ,ਭੰਤੇ ਫਣਨ ਰਈ ਅਹਜਿਾ ਦੇਸ ਹਏਿੇ ਤਯੱਏੀ 
ਏਯ ਸਏਦਾ ਿੈ?ਏਦੇ ਤਯੱਏੀ ਏਯੇਾ? 

 
ਭੈ ਸਾਯੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਫਿ ਤ  ੰ ਹਭਆਂ ਿਾ ਇਏ ਿੀ ਆਦਭੀ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀ ਹਭਹਰਆ ਹਜਿੜਾ ਏਿੇ ਹਏ ਭੈ ਏਦੇ ਫੀ.ੀ.ਰ. 
ਦੀ ਹਰਸਟ ਹਿਚ ਿ ੰ ਦਾ ਸੀ ਿ ਣ ਆਣੇ ੈਯਾਂ ਤੇ ਐੜਾ ਿ ਹਆ ਿਾ ਭੇਯਾ ਨਾ ਿ ਣ ਫੀ.ੀ.ਰ. ਦੀ ਹਰਸਟ ਹਿਚ ਏੱਢ 

ਹਦਉ ਇਿ ਸਾਯੀਆਂ ਮਜਨਾਿਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਾਨਹਸਏਤਾ ਨ ੰ  ਫਯਫਾਦ ਏਯ ਯਿੀਆਂ ਿਨ। 
 
ਹਿਰੀ ੱਰ ਇਿ ਸਭਝ ਹਏ ਸਾਡਾ ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆ ਂਤੇ ਏਈ ਿ ਏਭ ਨਿੀ ਿੈ ਦ ਸਯਾਂ ਸਯਏਾਯੀ ਪੰਡਾਂ ਨ ੰ  

ਭਯਜੀ ਨਾਰ ਨਿੀ ਿਯਤ ਸਏਦ।ੇ 
 

 

ਯਕਾਯੀ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਤ ਕਈ ਕਾਫੂ ਨਸੀ- 
 

ਸਾਡੀ ਸਯਏਾਯ ਫਿ ਤ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਦੀ ਿੈ।ਫਿ ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਫਣਾਉਦੀ ਿੈ।ਇਿ ਸਾਯੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਨ ਨਾਰ ਨੀਤੀਆਂ 
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ਫਣਨ ਨਾਰ ਸਾਨ ੰ  ਏਈ ਪਯਏ ਨਿੀ ੈਦਾ 
 

ਇਸ ਹਏਤਾਫ ਦੇ ਹਿਰੇ ਏਾਂਡ ਹਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਜਏਯ ਏੀਤਾ ਸੀ ਹਏ ਹਏਿੇ ਸਾਡੀ ਸਯਏਾਯ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਇਿ ਹਜਿੇ 

ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਦੀ ਿੈ।ਜ ਹਿਦਸ਼ੇੀ ਏੰਨੀਆਂ,ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਸਯਏਾਯਾਂ ਦੇ ਰਬਾਿ ਹਿਚ ਆ ਹਏ ਫਣਾ ਜਾਦ ੇਿਨ।ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ 

ਰਏਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਏਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅ ਦਾਅ ਤੇ ਰਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ। 
 
ਜ ਿਟ ਾਉਦੇ ਿਨ ਸਯਏਾਯ ਚ ਣਦੇ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਯਏਾਯ  ਛਦੀ ਨਿੀ ਿੈ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਏਿ ਹਜਿੇ ਏਾਨ ੰ ਨ 

ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣ ਤ ਹਿਰਾ ਸਯਏਾਯ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਸਯਏਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਯ ਯ  ਛਦੀ ਿੈ। 
 

ਤੀਸਯੀ ੱਰ ਇਿ ਸਾਿਭਣੇ ਆ ਈ ਿੈ ਹਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾਿਾਂ ਤੇ ਰਏਾਂ ਦਾ ਹਏਸੇ ਤਯਾ ਦਾ ਏਈ 

ਿੀ ਿੱਏ ਨਿੀ ਿੈ। 
 
 

ਕੁਦਯਤੀ ਕਭਆਂ ਤ ਕਈ ਸੱਕ ਨਸੀ : 
 

ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਤੇ ਏਈ ਿੱਏ ਨਿੀ ਿੈ।ਸਾਡੇ ਹਜਨੇ ਿੀ ਏ ਦਯਤੀ ਐਹਣਜ ਦਾਯਥ ਹਜਿ ੇਹਏ 

ਾਣੀ,ਜੰਰ,ਜ਼ਭੀਨ,ਐਹਣਜ ਦਾਯਥ ਉਿ ਿੀ ਰਏਾਂ ਤ ਐਿ ਹਏ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਏੰਨੀਆਂ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ। 
 

ਜ਼ਭੀਨ- 
 

ਇਸ ਸਭੇ ਸਾਯੇ ਦੇਯ ਹਿਚ ਿੀ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਹਏਉਯਭੈਂਟ ਨ ੰ  ਰੈ ਹਏ ਅੱ ਰੱੀ ਿਈ ਿੈ।ਰਬ ਿਯੇਏ ਸ ਫੇ ਹਿਚ 3-4 

ਜਾਂਿ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਹਏਉਯਭੈਂਟ ਨ ੰ  ਰੈ ਹਏ ਰਏਾਂ ਦ ਰ ਚੱਰ ਯਿੇ ਿਨ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਯਜੀ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ 

ਹਏਉਯਭੈਂਟ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿੈ।ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੇ ਿੱਏਾਂ ਨ ੰ  ਰੈ ਏੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭ ਢਰੀ ਸਚ ਏੀ ਿੈ। 
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1.  ਏਈ ਹਏਸਾਨਾ ਦਾ ਏਹਿਣਾ ਿੈ ਹਏ ਅਸੀ ਜ਼ਭੀਨ ਿੇਚਣੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝ ਹਏ ਹਜਨਾਂ ਮਜਨਾਿਾਂ ਰਈ 

ਜ਼ਭੀਨ ਐਿੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿੈ ਉਿ ਰਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਰਈ ਹਏਿੇ ਿੈ?ਸਯਏਾਯਾਂ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਸਭਝਾਉਣ ਹਿਚ 

ਨਾਏਾਭਮਾਫ ਯਿੀ ਿੈ।ਫਿ ਤ ਜਾਂਿ ਤੇ ਇਿ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਹਏਉਯਭੈਂਟ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾ 

ਯਿੀ ਿੈ।ਇਿ ੱਰ ਰਏਾਂ ਦੀ ਸਭਝ ਤ ਯੇ ਿੈ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਦ ਫਾਯਾ ਚ ਣੀ ਿਈ ਸਯਏਾਯ ਰਏਾਂ ਦੇ ਹਿਯਧ ਦੇ 

ਫਾਿਜ ਦ ਏ ਝ ਏੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਦਾ ਏਯਨ ਰਈ ਹਏਉ ਿੇਚ ਯਿੀ ਿੈ? 
 

 

2.  ਏਈਆਂ ਦਾ ਏਹਿਣਾ ਿੈ ਹਏ ਅਸੀ ਜ਼ਭੀਨ ਭਹਿੰੀ ਿੇਚਣੀ ਿੈ।ਹਜਸ ਬਾਅ ਤੇ ਹਏਸਾਨਾ ਤ ਜ਼ਭੀਨ ਐਿੀ ਜਾਦੀ 

ਿੈ।ਉਿ ਫਿ ਤ ੱਟ ਿੈ।ਤਏਯੀਫਨ ਫਿ ਤ ਸਾਯੇ ਰਾਂ ਹਿਚ ਹਏਸਾਨਾ ਤੇ ਸਯਏਾਯ ਹਿਚ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਏੀਭਤ 

ਨ ੰ  ਰੈ ਹਏ ਝੜਾ ਚੱਰ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਤੇ ੈਸਾ ਿੀ ਏਈ ਹਏਸਤਾ ਹਿਚ ਹਭਰਦਾ ਿੈ।  
 
 

3.  ਏਈ ਆਹਦਿਾਸੀ ਇਰਾਏੇ ਹਜਥੇ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਹਏਉਯਭੈਂਟ ਏੀਤੀ ਈ ਿੈ।ਉਥੇ ਹਏਸਾਨਾ ਨ ੰ  1-2 ਰੱਐ ਹਭਰ 

ਿੀ  ਿਨ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਦੀ ਿਧੀਆਂ ਚੱਰਣ ਿਾਰੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਇਏ ਦ ਰੱਐ ਨਾਰ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਦੀ 

ਨਿੀ  ਜਯ ਜਾਿੇੀ,ਇਿਨਾਂ ਹਏਸਾਨਾ ਨ ੰ  ਸਯਏਾਯ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਐਿ ਹਏ ਬ ੱ ਐਭਯੀ ਿੱਰ ਧੱਏ ਯਿੀ ਿੈ।  
 
 

4.  ਜਦ ਹੰਡਾਂ ਦੇ ਹੰਡ ਸਾਯੇ ਿੀ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਹਏਉਯਭੈਂਟ ਿ ਜਾਦੀ ਿੈ ਤਾ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਿਾਹਰਆ ਂਤਾ ੈਸੇ ਹਭਰ 
ਜਾਦ ੇਿਨ ਯ ਜ਼ ਰਏ ਭਜਦ ਯੀ ਏਯਦੇ,ਦ ਏਾਨਾਂ ਚਰਾਉਦ ੇਸਨ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਏ ਝ ਿੀ ਨਿੀ ਹਭਰਦਾ,ਉਿ 

ਫੇਯ ਜਾਯ ਿ ਜਾਦੇ ਿਨ।  
 

 

5.  ਇਿ ਜ਼ ਿੱਐ ਿੱਐ ਮਜਨਾਿਾਂ ਦੇ ਰਈ ਏੀਤਾ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ,ਉਸਦੇ ਫਦਰੇ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਟਾ ਭ ਨਾਪਾ ਿ ੰ ਦਾ ਤੇ 
ਅਪਸਯਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਭਟੀ ਹਯਸਿਤ,ਹਏਸਾਨਾ ਨ ੰ  ਫੇਯ ਜਾਯੀ,ਫੇਜ਼ਭੀਹਨਆਂ ਨ ੰ  ਬ ੱ ਐਭਯੀ,ਸਯਏਾਯ ਰਏਾਂ 

ਨ ੰ  ਦੱਸੇ ਤਾ ਸਿੀ ਇਿ ਰਏਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਿਚ ਹਏਿੇ ਿੈ। 
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ਅੱਜ ਿੀ ਸਾਨ ੰ  ਇਿ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਹਏਉਯਭੈਂਟ ਨ ੰ  ਸਭਜਣ ਦੀ ਜਯ ਜਤ ਿੈ।ਭੰਨ ਰਿ ਏਈ ਏੰਨੀ ਸਾਡੇ ਹੰਡ ਹਿਚ 

ਏਈ ਪੈਏਟਯੀ ਰਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਉਿ ਜਾਦੀ ਿੈ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਏਰ ਉਥ ੇਫੈਠਾ ਏਈ ਅਪਸਯ ਜਾ ਨੇਤਾ ੈਸੇ 

ਐਾ ਏੇ ਭਨਜ਼ ਯੀ ਦੇ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਹਏ ਜਾਉ ਉਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਜਾ ਏੇ ਪੈਏਟਯੀ ਰਾ ਸਏਦੇ ਿ।ਉਸਤ ਫਾਅਦ ਸਯਏਾਯੀ 

ਤਾਏਤ ਿਯਤ ਏੇ, ਹਰਸ ਨ ੰ  ਿਯਤ ਹਏ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਫੇਦਐਰ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਤ ਜ਼ਭੀਨ ਐਿ ਹਏ ਏਡੀਆਂ 

ਦੇ ਬਾਅ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ। ਹਏਉਹਏ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਹਏਸੇ ਤ ਹਯਸਿਤ ਰਈ ਿੈ। 
 

ਸੈਸ਼ਰ ਇਏਨਾਹਭਏ ਜ਼ਨ ਫਣਾ ਏੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਫ ਿਤ ਰਏਾਂ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਐਿ ਰਈ ਿੈ।ਏੀ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਤਾ ਿੈ ਹਏ 

ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ ਹਿਚ ਇਏ ੰਟੇ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ 30-30 ਰਜੈਏਟ ਾਸ ਏਯ ਹਦੱਤੇ ਜਾਦ ੇਿਨ?ਇਏ ਰਜੈਏਟ 
ਇਤਨਾ ਿੱਡਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ,ਉਸ ਤੇ ਹਸਯਪ 2 ਹਭੰਨਟ ਦੀ ਚਯਚਾ ਏਯਏੇ ਹਏਿ ੇਾਸ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿੈ ? ਾਸ 

ਏਯਨਾ ਤਾ ਹਸਯਪ ਇਏ ਹਦਐਾਿਾ ਿੈ।ਾਸ ਏਯਨ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ੈਸੇ ਐਾਧੇ ਜਾਦੇ ਿਨ।ਹਜਸ ਏੰਨੀ ਤ ੈਸਾ ਆ 

ਹਆ ਉਸਦਾ ਰਜੈਏਟ 2 ਹਭੰਨਟ ਹਿਚ ਾਸ ਿ ਹਆ।ਹਜਸ ਦੀ ਹਯਸਿਤ ਨਿੀ ਆਈ ਉਸਦਾ ਰਜੈਏਟ ਰਟਏਾ 

ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ। 
 

ਰਏਾਂ ਦਾ ਆਣੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਤੇ ਏਈ ਿੱਏ ਨਿੀ ਿੈ। 
 

ਖਕਣਜ- 
 

 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਐਹਣਜ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀਆਂ ਐਾਣਾਂ ਨ ੰ  ਹਨਿੱਜੀ ਏੰਨੀਆ ਂਨ ੰ  ਏਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅ ਤੇ ਿੇਹਚਆਂ ਜਾਂ ਠੇਏੇ ਤੇ 

ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਫਿ ਤ ਐਹਣਜ ਦਾਯਥ ਹਨਏਰਦੇ ਿਨ,ਹਜਿ ੇਰਿਾ,ਏਇਰਾ,ਫੈਏਸਾਈਟ 

ਆਹਦ।ਇਿ ਇਏ ਹਦਨ ਹਿਚ ੈਦਾ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦ,ੇਇਸ ਰਈ ਿਜਾਯਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਸਯਏਾਯ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ  

ਅਭੀਯ ਯਾਹਣਆ ਂਏਰ ਆਨੇ ਦ ਆਨੀ ਹਿਚ ਿੇਚੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿੈ।ਹਨਿੱਜੀ ਏੰਨੀਆਂ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਸ ਦੇ ਬਰੇ ਰਈ 

ਨਿੀ ਿਯਤਦੀਆਂ।ਇਿ ਹਨਿੱਜੀ ਏੰਨੀਆਂ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਤਯਯਾਸਟਯੀ ਭੰਡੀ ਹਿਚ ਭਹਿੰੇ ਬਾਅ ਿੇਚ ਹਏ ਭਟਾ 

ਭ ਨਾਪਾ ਏਭਾਉਦੀਆਂ ਿਨ। 
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ਹਜਿ ੇਰਿੇ ਦੀਆਂ ਐਾਣਾਂ ਰੈਣ ਰਈ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਹਸਯਪ 27 ਯ  ਰਤੀ ਟਨ ਹਯਆਰਟੀ ਰਈ ਿੈ।ਉਸੇ ਰਿੇ ਨ ੰ  ਇਿ 

ਏੰਨੀਆਂ ਅੰਤਯਯਾਸਟਯੀ ਭੰਡੀ ਹਿਚ 6000 ਯ  ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਿੇਚਦੀਆਂ ਿਨ। (ਐਾਣ ਹਿਚ ਰਿਾ ਏੱਢ 

ਹਏ ਉਸਦੀ ਸਪਾਈ ਏਯਨ ਤੇ ਹਸਯਪ 300 ਯ  ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਐਯਚ ਆਉਦਾ ਿੈ। ) ਏੀ ਇਿ 

ਹਸੱਧੀ ਦੇਸ ਦੀ  ੰ ਜੀ ਦੀ ਰ ੱ ਟ ਨਿੀ ਿੈ? 
 

ਹਜਸ ਤੇਜੀ ਨਾਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਐਾਣਾਂ ਹਿਚ ਐਹਣਜ ਏੱਢੇ ਜਾ ਯਿੇ ਿਨ।ਉਸ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਤਾ ਇਿ ਫਿ ਤ ਜਰਦੀ 

ਿੀ ਐਹਣਜ ਐਤਭ ਿ ਜਾਣੇ।ਹਜਿ ੇਫਿ ਤ ਸਾਰ ਹਿਰਾ ਆ ਤ ਫਿ ਤ ਿੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਹਿਚ ਰਿਾ ਜਾਨ ਨ ੰ  

ਬੇਹਜਆ ਂਜਾਦਾ ਸੀ।ਸ ਣਨ ਹਿਚ ਆਇਆ ਿੈ ਹਏ ਆ ਦਾ ਸਾਯਾ ਿਧੀਆ ਰਿਾ ਐਤਭ ਿੀ ਿ ਹਆ ਿੈ।ਏਯਨਾਟਏਾ 

ਦੇ ਫੀਰਾਡੇਰਾ ਦਾ ਰਿਾ ਸਾਯੇ ਸੰਸਾਯ ਹਿਚ ਭਸਿ ਯ ਿੈ। ਇਿ ਰਿਾ ਨੇਤਾਿਾਂ ਤੇ ਏੰਨੀਆਂ ਦੀ ਹਭਰੀ ਬ ਤ ਨਾਰ 

ਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਰ ਏੱਹਢਆ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿ ਆਉਣ ਿਾਰੇ 25 ਸਾਰਾਂ ਹਿਚ ਐਤਭ ਿ ਜਾਿੇਾ।ਇਥ ਰਿਾ ਚੀਨ 

ਨ ੰ  ਬੇਹਜਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਚੀਨ ਹਿਚ ਆ ਿੀ ਰਿੇ ਦੀਆਂ ਐਾਣਾਂ ਿਨ ਯ ਚੀਨ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਛੇੜਦਾ ਸਾਇਦ ਜਦ 

ਸਾਯੇ ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਰਿਾ ਐਤਭ ਿ ਹਆ ਹਪਯ ਆਣੀਆਂ ਐਾਣਾਂ ਦੀ ਐ ਦਾਈ ਏਯੇਾ 
 
ਜਾਹਿਯ ਿੈ ਹਏ ਦੇਸ ਦੇ ਐਹਣਜ ਏੇਦਯ ਤੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਦੇ ਰੀਡਯਾਂ,ਅਪਸਯਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਸ ਯੱਹਐਅਤ ਨਿੀ 

ਿਨ।ਇਿ ਾਯਟੀਆਂ,ਰੀਡਯ  ਯੇ ਦੇਸ ਨ ੰ  ਿੇਚਏੇ ਐਾ ਜਾਣ।ੇ 
 
ਦ ਸਯੀ ੱਰ ਇਿਨਾਂ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਹਭਟ ਹਦੱਤੇ ਜਾਦੇ ਿਨ,ਤਾਂ ਜ ਰਏ ਉਥ ੇਯਹਿ ਯਿੇ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  

ਉਜਾਹੜਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਉੜੀਸਾ,ਝਾਯਐੰਡ,ਛੱਤੀਸੱੜ ਦੀਆਂ ਸਯਏਾਯਾਂ ਐਾਣਾਂ ਦੇ ਰਈ ਫਿ ਤ ਸਾਯੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਿੱਐ ਿੱਐ 

ਏੰਨੀਆਂ ਨਾਰ ਸਾਇਨ ਏਯ ਚ ੱ ਏੀ ਿੈ।ਹਜਸ ਦੇ ਰਈ ਏਈ ਰੱਐ ਏੜ ਜਭੀਨ ਆਹਦਿਾਸੀਆ ਂਤੇ ਐਿਏੇ ਇਿਨਾ 

ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਦਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿੈ। ਉੜੀਸਾ,ਝਾਯਐੰਡ,ਛੱਤੀਸੱੜ ਦੇ ਅਨੇਏ ਇਰਾਹਏਆ ਂਹਿਚ ਰਏਾਂ ਤੇ  ਹਰਸ ਹਿਚ 

ਮ ੱ ਧ ਦਾ ਭੈਦਾਨ ਫਣ ਹਆ ਿੈ।ਇਸ ਦੇ ਏਾਯਣ ਇਿਨਾਂ ਇਰਾਹਏਆਂ ਹਿਚ ਨਏਸਰਿਾਦ ਨ ੰ  ਿਡਾਿਾ ਹਭਰ ਹਯਿਾ 

ਿੈ।ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਨ ੰ  ਏਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅ ਐਿ ਏੇ ਇਿ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਇਿਨਾਂ ਐਾਣਾਂ 

ਤ ਇਿ ਏੰਨੀਆਂ ਬਾਯੀ ਭ ਨਾਪਾ ਏਭਾਉਦੀਆਂ ਿਨ।ਰੇਹਏਨ ਆਹਦਿਾਸੀ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਤੇ ਬ ੱ ਐਭਯੀ ਦਾ ਹਸਏਾਯ ਿ 

ਜਾਦ ੇਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸਭਾਜ ਟ ੱ ਟ ਜਾਦੇ ਿਨ। 
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ਤੀਸਯੀ ੱਰ ਇਿ ਏੰਨੀਆਂ ਐਹਣਜ ਏੱਢਣ ਦੇ ਰਈ ਏਈ ਿੀ ਸੰਜਭ ਨਿੀ ਿਯਤਦੀ।ਇਿ ਐਹਣਜ ਏੱਢਣ ਦੇ ਨਾਰ 

ਿਾਤਾਿਯਣ ਿੀ ਐਯਾਫ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਹਜਸਦਾ ਐਹਭਆਜਾ ਆਸ ਾਸ ਯਹਿਣ ਿਾਰੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਬ ਤਨਾ ੈ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਜਦ 
ਰਏ ਸਏਾਇਤਾਂ ਏਯਦੇ ਿਨ ਤਾ ਸਯਏਾਯੀ ਅਪਸਯ ਹਯਸਿਤ ਐਾ ਏੇ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਸਏਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਅਣਦੇਐਾ ਏਯ ਹਦੰਦ ੇ

ਿਨ। 
 

ਹਜਿ ੇਯਾਂਚੀ ਦੇ ਹਿਚ ਇਏ ਹੰਡ ਿੈ। ਉਥ ੇ.ਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤੇਰ ਏੱਢਣ ਦੇ ਏ ਝ ਐ ਿਾਂ ਹਿਚ ਇਏ ਿਾਯ ਭੀਥੈਨ 

ੈਸ ਰੀਏ ਿਣ ਰੱੀ।ਇਸ ਤਯਾ ਦੇ ਿਾਦਸੇ ਆਸ ਾਸ ਦੇ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਿ ਚ ੱ ਏੇ ਸਨ। ਜਦ ਭੀਥੈਨ ੈਸ ਆਸੇ ਾਸੇ 

ਚਾਯੇ ਾਸੇ ਿਾਤਾਿਯਣ ਹਿਚ ਰੀਏ ਿ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਤਾ ਤ ਸੀ ਹਏਤ ੇਿੀ ਅੱ ਨਿੀ ਫਾਰ ਸਏਦ।ੇਹਜਿ ੇਿੀ ਤੀਰੀ ਫਾਰੀ 

ਜਾਿੇੀ  ਯੇ ਿਾਤਾਿਯਣ ਹਿਚ ਅੱ ਬੜਏ ਉਠੇੀ।ਰਏ ਫਿ ਤ ਿੀ ਯੇਸਾਨ ਿ  ਉਿਨਾ ਦੇ ਏਰ ਏਈ ਚਾਯਾ 

ਨਿੀ ਸੀ।ਉਿ .ਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏ ਝ ਨਿੀ ਸੀ ਏਯ ਸਏਦ।ੇਉਿਨਾਂ ਨੇ ਏ ਰੇਏਟਯ ਨ ੰ  ਹਸਏਾਇਤ 

ਏੀਤੀ,ਏ ਰੇਏਟਯ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਅਸੀ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯ ਏਿੇ ਿਾ,ਏ ਰੇਏਟਯ ਨੇ ਇਉ ਏੰਭ ਚਰਾਉ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ੱਰ 

ਏੀਤੀ ਹਜਿ ੇਹਏ ਏ ਝ ਿਇਆ ਿੀ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਉਸ ਨੇ ਹਏਿਾ ਏੇ ਇਸ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਭੀਥੈਨ ੈਸ ਦਾ ਹਯਸਣਾ ਤਾ 

ਆਭ ਿੀ ੱਰ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਸਹਿਣ ਏਯਨਾ ਿੀ ਿੇਾ।ਏ ਰੇਏਟਯ ਨ ੰ  ੈਸ ਦੇ ਹਯਸਣ ਨਾਰ ਏਈ ਪਯਏ 

ਨਿੀ ੈਣਾ ਹਏਉਹਏ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਤਾ ਫਿ ਤ ਿੀ ਸੰਚਾਯ  ਢੰ ਨਾਰ ਚੱਰ ਯਿੀ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਐਹਣਜਾਂ ਤੇ 

ਉਿਨਾ ਦੀ ਐ ੱ ਰ ਰ ੱ ਟ ਤੇ ਐਾਣਾ ਦ ਆਯਾ ਪੈਰ ਯਿੇ ਰਦ ਸਨ ਨ ੰ  ਯਏਣ ਦੇ ਰ ਈ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦ।ੇ 
 

ਜੂੰ ਗਰ: 
 

ਫੀਯ ਹਸੰ ਭਯਏਭ ਛੱਤੀਸੜ ਦੇ ਫਸਤਯ ਹਜਰੇ ਦੇ ਇਏ ਹੰਡ ਦਾ ਯਹਿਣ ਿਾਰਾ ਆਹਦਿਾਸੀ ਿੈ।ਜੰਰ ਦੇ ਇਏ 

ਛਟੇ ਹਜਿੇ ਜਭੀਨ ਦੇ ਟ ੱ ਏੜੇ ਤੇ ਭੱਏੀ ਦੀ ਪਸਰ ਫੀਜਦਾ ਸੀ,ਇਸਦੇ ਨਾਰ ਉਸਦੇ ਹਯਿਾਯ ਦਾ ਯਟੀ ਾਣੀ ਚੱਰਦਾ 

ਸੀ। 1998 ਹਿਚ ਜੰਰਾਤ ਭਹਿਏਭੇ ਿਾਰੇ ਫੀਜ ਹਸੰ ਤੇ ਉਸ ਹੰਡ ਦੇ 75 ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਰਪਤਾਯ ਏਯਏੇ ਰੈ  ਤੇ 

ਜੰਰ ਦੀ ਜਭੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਏਫਜਾ ਏਯਨ ਦੇ ਦਸ ਹਿਚ ਜੇਰ ਬੇਜ ਹਦੱਤਾ। 
 
ਜੇਰ ਤ ਹਯਿਾ ਿਣ ਤ ਫਾਅਦ ਏ ਝ ਸਾਰ ਫੀਯ ਹਸੰ ਭਯਏਭ ਨ ੰ  ੱਟ ੱਟ 20 ਿਾਯ ਅਦਾਰਤ ਹਿਚ ਜਾਣਾ 

ਹਆ।ਅਦਾਰਤ ਹੰਡ ਤੇ 30 ਹਏਰਭੀਟਯ ਦ ਯ ਸੀ।ਿਯੇਏ ਏਯਟ ਦੀ ੇਸੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਏਭਯ ਤੜ ਹਦੱਤੀ।ਅਐੀਯ 
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ਹਿਚ ਸਾਯੇ ਐਯਚ ਤੇ ਏਯਟ ਦਾ ਜ ਯਭਾਨਾ ਆਹਦ ਚ ਏਾਨ ਦੇ ਰਈ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਣੇ ਫਰਦ ਿਚੇਣੇ  ਫੀਯ ਹਸੰ 
ਭਯਏਭ ਿਯੇ ਏਯੜਾ ਅਹਜਿਾਂ ਆਹਦਿਾਸੀ ਿਨ ਹਜਨਾ ਨਾਰ ਬਾਯਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੇ ਫਿ ਤ ਿੀ ਏਝਾਂ ਭਜਾਏ 

ਏੀਤਾ ਿੈ। 1947 ਤੱਏ ਅੰਯੇਜ਼ਾ ਨੇ ਜਦ ਜਦ ਿੀ ਇਸ ਆਹਦਿਾਸੀ ਇਰਾਏੇ ਤੇ ਏਫਜਾ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸਸ ਏੀਤੀ 

ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਭ ੰ ਿ ਦਾ ਐਾਣੀ ਈ ਤਾ ਅੰਯੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਹਦਿਾਸੀ ਇਰਾਏੇ ਨ ੰ  ਹਸਧਾ ਆਣੇ ਏਫਜੇ ਤ ਫਾਿਯ 

ਯੱਐਣ ਦਾ ਰਾਨ ਏਯ ਹਦੱਤਾ।ਸਾਯੇ ਬਾਯਤ ਹਿਚ ਰਾ  ਿਣ ਿਾਰੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਇਿਟਾ ਅਹਦਿਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾ  ਨਿੀ ਸੀ 

ਿ ੰ ਦ।ੇਅੰਯੇਜਾ ਦੇ ਜਭਾਨੇ ਹਿਚ ਇਿਨਾਂ ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਏੇ ਨ ੰ  ਹਜਥੇ ਅੰਯੇਜੀ ਏਾਨ ੰ ਨ ਰਾ  ਅਿੀ ਸੀ ਿ ੰ ਦਾ 

ਉਸ ਇਰਾਏੇ ਨ ੰ  ਏਸਏਰ ਹਡਡ ਯੀਆਂ ਹਏਿਾ ਜਾਦਾ ਸੀ,ਅਯਥਾਤ ਇਿ ਇਰਾਏਾ ਅੰਯੇਜੀ ਸਤਾ ਤ ਏਾਪੀ ਿੱਦ 

ਤੱਏ ਫਾਿਯ ਸੀ। 
 
1950 ਹਿਚ ਬਾਯਤ ਦਾ ਸੰਹਿਧਾਨ ਫਹਣਆ ਤਾ ਸਾਯੇ ਬਾਯਤੀ ਏਾਨ ੰ ਨ ਸਾਯੇ ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਰਾਹਏਆਂ ਤੇ ਰਾ  

ਏਯ ਹਦੱਤ।ੇਹਜਸ ਜਭੀਨ ਤੇ ਆਹਦਿਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤ ਯਹਿ ਯਿੇ ਸਨ ਉਸ ਜਭੀਨ ਦੀ ਭਾਰਏੀਅਤ ਹਦਐਾਉਣ ਦੇ 

ਰਈ ਉਿਨਾ ਦੇ ਏਰ ਏਈ ਏਾਜ ਨਿੀ ਸੀ।ਫਾਿਯਰੇ ਰਏਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਧਐੇ ਨਾਰ ਉਿਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਐਿਣ ਰੱੇ।ਇਸ ਤਯਾ ਹਜਿਨਾ ਆਹਦਿਾਸੀਆ ਂਦੀ ਉਜੀਿਏਾਂ ਇਿਨਾ ਜੰਰਾਂ ਤੇ ਿੀ ਸੀ।ਏਈ 

ਆਹਦਿਾਸੀ ਤਾ ਇਿਨਾ ਜੰਰਾ ਹਿਚ ਿੀ ਯਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਇਿਨਾਂ ਸਾਹਯਆਂ ਜੰਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਸਯਏਾਯੀ ਸੰਤੀ ਹਸਤ 

ਏਯ ਹਦੱਤਾ। ਅਚਾਨਏ ਿੀ ਇਿ ਆਹਦਿਾਸੀ ਆਣੇ ਿੀ ਯ ਹਿਚ,ਆਣੀ ਿੀ ਜਭੀਨ ਤੇ ਆਣੇ ਿੀ ਜੰਰਾਂ ਹਿਚ 

 ਨਾਿਾਯ ਿ ।ਜੰਰਾਤ ਭਹਿਏਭੇ ਦੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਉਿਨਾ ਨ ੰ  ਤਯਾ ਤਯਾ ਨਾਰ ਤੰ ਏਯਨ ਰੱ  ਸਨ। 
 
ਜੰਰਾਤ ਭਹਿਏਭੇ ਦੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਇਥ ਤੱਏ ਹਏ ਇਏ ਛਟੇ ਤ ਛਟਾ ਏਯਭਚਾਯੀ ਿੀ ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਏੇ 

ਯੇਸਾਨ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਿਾਰਾਹਏ ਇਿ ਆਹਦਿਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤ ਿੀ ਇਿਨਾਂ ਜੰਰਾਂ ਹਿਚ ਯਹਿੰਦ ੇਿਨ।ਰੇਹਏਨ ਉਿਨਾਂ 

ਦੇ ਏਰ ਇਿਨਾਂ ਜਭੀਨਾਂ ਦੇ ਏਾਜ ਨਿੀ ਿਨ।ਉਿਨਾ ਿੱਰ ਇਿਨਾ ਜਭੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਏਫਜਾ ਏੀਤਾ ਭੰਹਨਆ 

ਜਾਦਾ ਿੈ।ਅਹਧਏਾਯੀ ਆਏੇ ਉਿਨਾਂ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਐੇਤ ਿਾਿ ਣ ਤੇ ਯਏਦੇ ਿਨ,ਰੱਏੜਾਂ ਰੈਣ ਤ ਯਏਦੇ ਿਨ,ੱਤੇ ਤੇ ਪਰ 

ਨਿੀ ਤੜਨ ਹਦੰਦ,ੇਸ  ਨਿੀ ਚਯਨ ਹਦੰਦ।ੇਿਾਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਰਆਏੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਤਫਾਿ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ 

ਿੈ।ਹਏੱਏਯਾਂ ਫੀਜ ਚਾਯੇ ਾਸੇ ਫੀਜਏੇ ਜਭੀਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਯਫਾਦ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਏ ਹਟਆ ਜਾਦਾ 

ਿੈ।ਹਰਪਤਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਫਯਫਾਦ ਏਯ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ। ਜੰਰਾਤ ਭਹਿਏਭੇ 

ਦੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਇਏ ਤਯਾ ਨਾਰ ਆਣੀ ਹਡਊਟੀ ਹਨਬਾਅ ਯਿੇ ਿਨ ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯਦ ੇਿਨ। 
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ਇਏ ਾਸੇ ਦਿ ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਜੰਰਾਂ ਤ ਫੇਦਐਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਦ ਸਯੇ ਾਸੇ ਜੰਰਾਤ ਭਹਿਏਭੇ ਦੇ 

ਏਯਭਚਾਯੀ,ਠੇਏੇਦਾਯ,ਨੇਤਾ ਹਭਰਏੇ ਜੰਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਯੇਆਭ ਰ ੱ ਟ ਯਿੇ ਿਨ।ਜ ਜੰਰ ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਰਏਾਂ ਦੇ 

ਸੰਠਣਾਂ ਹਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤ ਸਯ ਹਐਅਤ ਸਨ,ਉਿੀ ਜੰਰ ਅਜ ਜੰਰ ਹਿਬਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਤ ਫਾਅਦ ਐਤਭ 
ਿ ੰ ਦੇ ਜਾ ਯਿੇ ਿਨ,ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰ ਿ ਯਿੇ ਇਸ ਅਹਨਆ ਤੇ ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਿ ਯਿੀ ਰ ੱ ਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਯਣਾਂ 

ਇਿ ਦੇਐ 
 

 

 

1. ਿਯ ਸਾਰ ਸਯਏਾਯ ਜੰਰਾਂ ਹਿਚ ਤੇਂਦ  ੱਤਾ ਏੱਢਣ ਦੇ ਰਈ ਠੇਏਾ ਹਦੰਦੀ ਿੈ।ਇਏ ਠੇਏੇਦਾਯ ਨ ੰ  1500 ਤ 

5000 ਤੱਏ ਫਯੇ ਏੱਢਣ ਦਾ ਠੇਏਾ ਹਭਰਦਾ ਿੈ।ਠੇਏਾ ਤਾ ਇਨੇ ਦਾ ਿੀ ਹਭਰਦਾ ਿੈ।ਯ ਜੰਰਾਤ ਭਹਿਏਭੇ ਦੇ 

ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਯਸਿਤ ਦੇ ਏੇ ਅਸਰ ਹਿਚ ਹਏੰਨਾ ਏੱਢਦੇ ਿਨ।ਇਿ ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਤਾ।ਇਏ ਛਟੇ ਤ ਛਟਾ 

ਠੇਏ।ਦਾਯ ਿੀ ਇਏ ਸਾਰ ਹਿਚ 15 ਰੱਐ ਤ ਹਜਆਦਾ ਏਭਾ ਰੈਦਾ ਿੈ।ਯ ਉਿ ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  30 ੈਸੇ 

ਰਤੀ ਫੰਢਰ ਤ ਿੀ ੱਟ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਜ ਫਾਅਦ ਹਿਚ ਨਏਸਰਿਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਏ ਯ  ਰਤੀ ਫੰਡਰ ਏੀਤਾ ਹਆ 

ਸੀ।  
 

2.  ਸਯਏਾਯ ੇਯ ਹਭਰਾਂ ਨ ੰ  ਫਿ ਤ ਿੀ ਸਸਤੇ ਬਾਅ ਤੇ ਏਈ ਏਈ ਰੱਐ ਟਨ ਫਾਂਸ ਏੱਢਣ ਦੇ ਰਈ ਇਜਾਜਤ 

ਹਦੰਦੀ ਿੈ। ਤੇ ਹਭੱਰ ਿਾਰੇ ਉਿਨਾਂ ਆਹਦਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਏ ਫੰਡਰ ਦੇ 10 ਤ 20 ੈਸੇ ਭਜਦ ਯੀ ਹਦੰਦੇ ਿਨ।ਐ ਦ 

ਬਾਯੀ ਭ ਨਾਪਾ ਏਭਾਉਦੇ ਿਨ। 

 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਜੰਰਾਂ ਨ ੰ  ਨੇਤਾ,ਅਪਸਯ,ਠੇਏੇਦਾਯ ਯਰਹਭਰ ਏੇ ਰ ੱ ਟ ਯਿੇ ਿਨ।ਰਏਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰ ੱ ਟ ਨ ੰ  ਯਏਣ 

ਰਈ ਏ ਝ ਨਾ ਏਯ ਸਏਣ ਰਈ ਭਜਫ ਯ ਿਨ।  
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ਾਣੀ: 
 

ਦੇਸ ਦੇ ਏਈ ਸਹਿਯਾਂ ਹਿਚ ਾਣੀ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਦੇਸੀ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੇਚੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿੈ।ਹਦੱਰੀ ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਾਣੀ 

ਹਿਿਸਥਾ ਨ ੰ  ਏ ਝ ਹਿਦੇਸੀ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੇਚਣ ਜਾ ਯਿੀ ਸੀ।ਹਜਸ ਨ ੰ  ਰਏਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਨ ਤ ਫਾਅਦ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਯ ਏਣਾ 

ਹਆ। 
 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਨਦੀਆਂ ਤੱਏ ਿੇਹਚਆ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਛੱਤੀਸੜ ਹਿਚ ਤਾ  ਯੀ ਦੀ  ਯੀ ਹਸਿਨਾਥ ਨਦੀ ਿੀ ਇਏ 

ਏੰਨੀ ਨ ੰ  ਿੇਚ ਹਦੱਤੀ ਿੈ।ਅਯ ਹਏਸੇ ਹਿਅਏਤੀ ਨ ੰ  ਹਏਸੇ ਿੀ ਏੰਭ ਦੇ ਰਈ ਨਦੀ ਦੇ ਾਣੀ ਨ ੰ  ਇਸਤੇਭਾਰ ਏਯਨਾ 

ਿਿੇਾ-ਸੰਚਾਈ ਦੇ ਰਈ,ੀਣ ਦੇ ਰਈ,ਏੜੇ ਧਣ ਦੇ ਰਈ ਤਾ ਏੰਨੀ ਦੀ ਭਯਜੀ ਤ ਫੈਯ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਣੇ 
 

ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਬ ਸਾਯੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਫੰਨ ਭਾਯੇ  ਿਨ।ੰਾ ਤੇ ਨੇ ਫੰਨ ਭਾਯੇ  ਿਨ ਹਏ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਹਏ 

ੰਾ ਆਣਾ ਅਸਰੀ ਯ  ਿੀ ਨਿੀ ਫੱਚੇਾ।ੰਾ ਇਏ ਫੰਨਾਂ ਹਿਚ ਫਹਿਣ ਿਾਰੀ ਧਾਯਾ ਯਹਿ ਈ ਿੈ।ਅਸੀ ਸਹਿਭਤ 

ਿੀ ਹਏ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿਚ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿੈ।ਯ ਏੀ ਅਸੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਹਨਏਾਯ ਦੇਈ ਹਏ ਦੇਸ ਨ ੰ  ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਿੀ 

ਜਯ ਯਤ ਿੈ?ਏਈ ਦੇਸਾਂ ਹਿਚ ਯਾਸਟਯੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਏ ਦਯਤੀ ਫਿਾਉ ਰਈ ਇਏ ਏਾਨ ੰ ਨੀ ਸਯ ਹਐਆ ਰਾਤ ਿੈ।ਸਾਡੇ 

ਦੇਸ ਹਿਚ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀ ਿੈ। ਹਛਰੇ ਏ ਝ ਸਾਰਾ ਹਿਚ ਹਜਸ ਤੇਜੀ ਨਾਰ ਿਯ ਨਦੀ ਤੇ ਫੰਨ ਭਾਯਣ ਦੇ ਰਈ ਠੇਏੇ 

ਰਾਈਿੇਟ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਦੱਤ ੇ ਿਨ ਉਸ ਤ ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ ਸਯਏਾਯ ਹਿਚ ਫੈਠੇ ਨੇਤਾਿਾਂ,ਅਪਸਯਾਂ ਨ ੰ  ਹਫਜਰੀ 

ਉਤਾਦਨ ਦੀ ੱਟ ਤੇ ਠੇਏੇ ਤ ਹਭਰਨ ਿਾਰੀ ਹਯਸਿਤ ਏਭਾਉਣ ਦੀ ਹਜਆਦਾ ਦੜ ਰੱੀ ਿਈ ਿੈ।ਇਸ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ 

ਏ ਝ ਿੀ ਸਾਰਾ ਹਿਚ ਸਾਯੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਿੀ ੰਦ ੇਨਾਹਰਆ ਂਹਿਚ ਫਦਰ ਜਾਣੀਆਂ 
 

ਇਿ ਸਾਯੀਆਂ ਉਦਾਿਯਣਾਂ ਤ ਇਏ ੱਰ ਤਾ ਸਾਪ ਿ ਈ ਿੈ ਹਏ ਇਿਨਾਂ ਾਯਟੀਆਂ,ਨੇਤਾਿਾਂ ਅਪਸਯਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ 

ਦੇਸ ਦੇ ਏ ਦਯਤੀ ਸਭੇ ਸਯ ਹਐਅਤ ਨਿੀ ਿਨ।ਜਰਦੀ ਿੀ ਏ ਝ ਨਾ ਏੀਤਾ ਹਆ ਤਾ ਇਿ ਰਏ ਹਭਰਏੇ ਸਾਯਾ ਏ ਝ ਿੇਚ 

ਦੇਣ ੇ
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ਕੀ ਇਸੀ ਰਕਤੂੰ ਤਯ ਸ ? 

 

ਤਾ ਇਸ ਤ ਜਾਹਿਯ ਿੈ ਹਏ ਇਸ  ਯੀ ਦੀ  ਯੀ ਹਿਿਸਥਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਈ ਏੰਟਯਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਿਯ ਸਯਏਾਯੀ 

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦਾ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦ।ੇਸਯਏਾਯੀ ਪੰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਈ ਏੰਟਯਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਸਯਏਾਯੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ 

ਸਾਡਾ ਏਈ ਏੰਟਯਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਈ ਏੰਟਯਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਹਿਧਾਨ ਸਬਾਿਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਾਡਾ 

ਏਈ ਏੰਟਯਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਾਣੀ,ਜੰਰ,ਜਭੀਨ ਸਭੇਤ ਹਜੰਨੇ ਿੀ ਏ ਦਯਤੀ ਸਭੇ ਿਨ,ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਹਚਆ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਇਸ 

ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਈ ਏੰਟਯਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਇਏ ਹਦਨ ਇਿ ਸਾਯੀਆਂ ਾਯਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਯਰ ਹਭਰਏੇ ਦੇਸ ਨ ੰ  ਿੇਚ ਦੇਣੇ 

 
ਏੀ ਇਿੀ ਰਏਤੰਤਯ ਿੈ ? ਏੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਰਏਤੰਤਯ ਏਿਾੇ ਹਏ 5 ਸਾਰ ਹਿਚ 1 ਿਾਯ ਿਟ ਾਉ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਅਦ 

ਆਣੀ ਹਜੰਦੀ ਉਿਨਾਂ ਨੇਤਾਿਾਂ ਤੇ ਅਪਸਯਾਂ ਦੇ ਏਰ ਹਿਣੇ ਯੱਐ ਦੇਈ। 
 

ਇਿ ਰਏਤੰਤਯ ਨਿੀ ਿੈ।ਜਯ ਯ ਹਏਤੇ ਨਾ ਹਏਤੇ ੜਿੜ ਿੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਇਿ ਸਭਹਸਆ ਿੈ ਏੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ 

ਰਏਤੰਤਯ ਨਿੀ ਿੈ। 
 

ਸਾਨ ੰ  ਰਏਤੰਤਯ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿ ਣ 5 ਸਾਰ ਹਿਚ ਇਏ ਿਾਯ ਿਟ ਾਉਣ ਿਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿੀ ਚੱਰੇੀ।ਿ ਣ ਹਸੱਧੀ ਹਸੱਧੀ 

ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਤਾ ਹਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਯੀ ਚਿੀਦੀ ਿੈ।ਜਨਤਾ ਪੈਸਰੇ ਏਯੇ ਤੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਪਸਯ ਉਸ ਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਨ। 
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ਫੀਤ ਭ ਦੀ ਗੱਰ…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
ਜਦ ਅਸੀ ਇਸ ਤਯਾ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਏਯਦੇ ਿਾ ਤਾ ਫਿ ਤ ਰਏ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਇਸ ਤਯਾ ਜਨਤਾ ਹਏਿੇ ਪੈਸਰਾ 
ਏਯੇੀ?ਉਿ ਤਾ ਆਸ ਹਿਚ ਰੜੇੀ।ਜਨਤਾ ਪੈਸਰਾ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦੀ। 
 
ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤ ਪੈਸਰਾ ਏਯਦੀ ਆਈ ਿੈ।ਇਿ ਦ ੱ ਐ ਦੀ ੱਰ ਿੈ ਹਏ ਅਸੀ ਆਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਹਏਰਤੀ 
ਬ ੱ ਰਦੇ ਜਾਦੇ ਿਾ।ਬਾਯਤ ਨੇ ਰਏਤੰਤਯ ਹਏਥ ਹਸਹਐਆ ਿੈ?ਫਿ ਤ ਰਏਾਂ ਦਾ ਏਹਿਣਾ ਿੈ ਹਏ ਅਸੀ ਰਏਤੰਤਯ ਅਭਯੀਏਾ ਤੇ 
ਹਸਹਐਆ ਿੈ।ਏਈ ਰਏ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਅਸੀ ਰਏਤੰਤਯ ਇਰੈਡ ਤ ਹਸਹਐਆ ਿੈ।ਸੱਚੀ ੱਰ ਇਿ ਿੈ ਹਏ ਰਏਤੰਤਯ ਤਾ 
ਬਾਯਤ ਹਿਚ ਫ ੱ ਧ ਦੇ ਜਭਾਨੇ ਤ ਚੱਹਰਆ ਆਉਦਾ ਿੈ। ਫ ੱ ਧ ਦੇ ਜਭਾਨੇ ਦਾ ਰਏਤੰਤਯ ਅੱਜ ਦੇ ਰਏਤੰਤਯ ਤ 
ਸਏਤੀਸਾਰੀ ਸੀ।ਜ ਹਏ ਦ ਨੀਆ ਦਾ ਸਬ ਤ ਹਿਰਾ ਰਏਤੰਤਯ ਸੀ।ਬਾਿੇ ਉਿਨਾ ਹਦਨਾਂ ਹਿਚ ਯਾਜੇ ਦਾ  ੱ ਤਯ ਿੀ 
ਯਾਜਾ ਫਣਦਾ ਸੀ।ਯਾਜੇ ਦੀ ਚਣ ਨਿੀ ਸੀ ਿ ੰ ਦੀ।ਰੇਹਏਨ ਯਾਜੇ ਦੀ ਚਰਦੀ ਨਿੀ ਸੀ।ਸਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਹੰਡਾਂ ਦੀਆ ੰਚਾਇਤਾਂ 
ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ।ਜ ਹੰਡ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਏਹਿੰਦੀ ਸੀ,ਹਜਸ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਪੈਸਰੇ ਏਯਦੇ ਸਨ।ਯਾਜਾ ਨ ੰ  ਉਿੀ ਪੈਸਰੇ ਭੰਨਣੇ 
ੈਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀ 5 ਸਾਰ ਰਈ ਯਾਜੇ ਦੀ ਚਣ ਏਯਦੇ ਿਾ ਰੇਹਏਨ ਸਾਡੀ ਚੱਰਦੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਹਦਨਾਂ ਹਿਚ ਯਾਜਾ 
ਚ ਣਦੇ ਨਿੀ ਸਨ ਯ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੱਰਦੀ ਸੀ। 
 
ਉਿਨਾਂ ਹਦਨਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਟਨਾ ਿੈ ਹਏ-ਹਿਸ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਏ ਯਾਜਾ ਿ ੰ ਦਾ ਸੀ।ਇਏ ਹਦਨ ਯਾਜੇ ਦੀ ਸਬਾ ਚੱਰ ਯਿੀ ਸੀ।ਸਾਯੇ 
ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਤੇ ਯਾਜਾ ਫੈਠਾ ਸੀ।ਏ ਝ ਰਏਾਂ ਨੇ ਇਏ ਰੜਏੀ ਿੱਰ ਇਸਾਯਾ ਏਯਏੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਤ ੰ  ਸਾਡੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੀ 
ਫਿ  ਫਣ ਜਾ।ਰੜਏੀ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ- ਠੀਏ ਿੈ ਹੰਡ ਦੀ ਫਿ  ਫਣਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਿਾ ਯ ਭੇਯੀ ਇਏ ਸਯਤ ਿੈ,ਭੈਨ ੰ  
ਯਾਜੇ ਦਾ ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਅਯ ਤ ਸੀ ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਦੇ ਦੇਿ ਤਾ ਭੈ ਹੰਡ ਦੀ ਫਿ  ਫਣਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਿਾ।ਉਥੇ 
ਿੀ ਰਸਤਾਿ ਯੱਹਐਆ ਜਾਦਾ ਿੈ ਹਏ ਅੱਜ ਤ ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਇਸ ਰੜਏੀ ਦਾ ਿੈ।ਜ ਹਏ ੰਚਾਇਤ ਨੇ ਾਸ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਹਏ 
ਅੱਜ ਤ ਇਿ ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਰੜਏੀ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੇ ਯਾਜੇ ਨੇ ਹਿਯਧ ਏੀਤਾ ਤਾ ੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਇਿ ਆਦਾ 
ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਇਿ ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਅਸੀ ਤੈਨ ੰ  ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀ ਟੈਏਸ ਹਦੰਦੇ ਿਾ ਤਾ ਇਿ ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਫਹਣਆ 
ਿੈ।ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤ ਿਾਡੇ ਤ ਰੈ ਹਏ ਇਸ ਰੜਏੀ ਨ ੰ  ਦੇ ਯਿੀ ਿੈ।ਅਯ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾ ਤ ਸੀ ਨਿਾ 
ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਫਣਿਾ ਸਏਦੇ ਿ। ਯਾਜੇ ਨ ੰ  ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਉਸੇ ਿਏਤ ਐਾਰੀ ਏਯਏੇ ਰੜਏੀ ਨ ੰ  ਦੇਣਾ ਹਆ ਤੇ ਆਣੇ ਰਈ 
ਦ ਸਯਾ ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਫਣਾਉਣਾ ਹਆ।ਹਏਸੇ ਰੜਏੀ ਨ ੰ  ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੀ ਫਿ  ਫਣਾਉਣਾ ਰਤ ਰਥਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਇਿ 
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ਉਦਾਿਯਣ ਇਸ ਰਈ ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਤਾ ਜ ਉਸ ਸਭੇ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਹਿਚ ਰਏਾਂ ਦੀ ਤਾਏਤ ਦਾ ਤਾ ਰੱ ਸਏੇ 
 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਯਾਸਟਯਤੀ ਡੇ ਿੱਡੇ ਫੰਰੇ ਹਿਚ ਯਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਹਦੱਰੀ ਦੇ ਹਿਚਏਾਯ 340 ਏੜ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇ ਹਿਚ 
ਯਾਸਟਯਤੀ ਦਾ ਫੰਰਾ ਿੈ।ਉਸੇ ਹਦੱਰੀ ਦੇ ਹਿਚ 40% ਅਫਾਦੀ ਝ ੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਚ ਏੀੜੇ ਭਏ ਹੜਆਂ ਿਾ  
ਯਹਿੰਦੇ ਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਏਰ 2 ੱਜ਼ ਜ਼ਭੀਨ ਨਿੀ ਿੈ ਸਣ ਰਈ ਇੱਏ ਇੱਏ ਝ ੱੀ ਹਿਚ 10-10 ਰਏ ਪਸਏੇ ਸਦੇ ਿਨ। 
ਅਯ ਅਸੀ ਰਏ ਰਸਤਾਿ ਾਸ ਏਯ ਦੇਈ ਹਏ ਸਾਡੀ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਨ ੰ  ਛਟੇ ਫੰਰੇ ਹਿਚ ਚੱਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਤ ਿਾਡਾ ਏੀ ਹਐਆਰ ਿੈ ਏੀ ਉਿ ਜਾਿੇ ? ਹਫਰਏ ਰ ਨਿੀ । 
 
ਨਿੀ ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਭੰਤਯੀ,ਸਯਏਾਯੀ ਅਪਸਯ ਫਿ ਤ ਿੱਡੇ ਿੱਡੇ ਯਾਂ ਹਿਚ ਇਏੱਰੇ ਯਹਿ ਯਿੇ ਿਨ।ਅਯ ਅਸੀ ਇਿਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਏਿੀ ਹਏ ਸਾਯੇ ਥੜਾ ਛਟੇ ਫੰਹਰਆਂ ਹਿਚ ਚੱਰੇ ਜਾਿ ਤਾ ਜ ਆਭ ਆਦਭੀਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਭੀਨ ਹਭਰ ਸਏੇ।ਉਿ ਚੱਰੇ 
ਜਾਣੇ ਨਿੀ ਏਦੇ ਿੀ ਨਿੀ। 
 
ਉਿ ਰਏਤੰਤਯ ਸੀ ਜਦ ਰਏ ਭੱਤਾ ਾਸ ਏਯਏੇ ਯਾਜਭਹਿੱਰ ਐਾਰੀ ਏਯਿਾ ਸਏਦੇ ਸਨ, ਜਾ ਅੱਜ ਰਏਤੰਤਯ ਿੈ ਜਦ 
ਅਸੀ ਭੱਤਾ ਾਸ ਏਯਏੇ ਇਏ ਸੜਏ ਿੀ ਨਿੀ ਫਣਿਾ ਸਏਦੇ। ਸਏ ਰ ਦੇ ਅਹਧਆਏ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਠੀਏ ਏਯਿਾ ਸਏਦੇ , 
ਿਸਤਾਰ ਦੇ ਡਾਏਟਯ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਠੀਏ ਏਯਿਾ ਸਏਦੇ। 
 
ਹਿਰਾ ਅਹਜਿੀ ਰਣਾਰੀ ਏੰਭ ਏਯਦੀ ਸੀ ਹਏ ਪੈਸਰੇ ਜਨਤਾ ਏਯਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾ  ਏਯਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਤਯਾ ਦਾ ਯਾਜ ਸਾਡੇ 
ਦੇਸ ਹਿਚ 1860 ਤੱਏ ਚੱਰਦਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਹੰਡ ਦੀ ਇਏਾਈ ਤੇ ਹਸੱਧਾ ਰਏਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਚੱਰਦਾ ਸੀ।ਹੰਡ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਿੀ 
ਤਹਿ ਏਯਦੀ ਸੀ ਹਏ ਹੰਡ ਦੀ ਹਸੰਚਾਈ ਦਾ ਰਫੰਧ ਹਏਿੇ ਿਿੇ,ਹਸਹਐਆ ਰਫੰਧ ਹਏਿੇ ਿਿੇ,ਸਏ ਰ ਹਏਿੇ ਚੱਰਣ ਇਿ 
ਪੈਸਰਾ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਏਯਦੇ ਸਨ,ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਤੇ ਏਈ ਰਏਾਂ ਨੇ ਿਭਰੇ ਏੀਤ ੇਉਿਨਾਂ ਨੇ ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ ਤੇ ਿੀ ਏਫਜਾ 
ਏੀਤਾ ੰਚਾਇਤ ਹਸਸਟਭ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਛੇਹੜਆ।ਏੇਦਯ ਹਿਚ ਫੈਠ ਹਏ ਹੰਡਾਂ ਤੇ ਟੈਏਸ ਿੱਧ ਏਯਨਾ ਿੈ ਜਾ ੱਟ ਏਯਨ ਫਾਯੇ 
ਿੀ ਪੈਸਰੇ ਏਯਦੇ ਸਨ। 
 
1830 ਹਿਚ ਰਾਯਡ ਭੈਟ ਏਾਰਪ ਜ ਉਸ ਸਭੇ ਦੇ ਏਾਯਜਏਾਯਣੀ ਿਯਨਯ ਜਨਯਰ ਿ ਿਨ ਨੇ ਹਰਹਐਆਂ ਹਏ ਇਸ 
ਦੇਸ ਦੀ ਫ ਹਨਆਦ ਇਥ ਦੀਆਂ ਯਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਿਨ।ਇਥ ਦੇ ਰਏ ਹਭਰ ਹਏ ਪੈਸਰਾ ਰੈਦ ੇਿਨ ਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਦੇ 
ਿਨ। ਅੰਯੇਜਾਂ ਨੇ 1860 ਹਿਚ ਇਿ ਯਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਤੜਨ ਰਈ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਇਆਂ।ਹਏਉਹਏ ਉਿ ਸਭਝ  
ਸਨ ਹਏ ਜਦ ਤੱਏ ਯਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨਿੀ ਤੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਦ ਤੱਏ ਅੰਯੇਜਾ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਹਿਚ ਨਿੀ 
ਰੱ ਸਏਦੀਆਂ,ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾ ਏੇ ਏ ਰੈਏਟਯ ਯਾਜ ਏਾਇਭ ਏੀਤਾ।ਸਾਯੇ ਅਹਧਏਾਯ ਹਿਰਾ ਜ ਰਏਾਂ ਦੇ ਏਰ 
ਸਨ, ਯਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਏਰ ਸਨ ਸਾਯੇ ਐਿ ਹਏ ਇਏ ਅੰਯੇਜ਼ ਏ ਰੈਏਟਯ ਨ ੰ  ਦੇ ਹਦੱਤ।ੇਹਿਰਾ ਹਸੰਜਾਈ ਹਿਿਸਥਾ 
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ਰਏ ਚਰਾਉਦ ੇਸਨ, ਹਸੰਜਾਈ ਭਹਿਏਭਾਂ ਫਣਾ ਹਦੱਤਾ,ਹਿਰਾ ਹਸਹਐਆਂ ਹਿਿਸਥਾ ਰਏ ਚਰਾਉਦ ੇਸਨ ਹਸਹਐਆਂ 
ਭਹਿਏਭਾਂ ਫਣਾ ਹਦੱਤਾ।ਹਜ਼ੰਦੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਾਯੀਆਂ ਚੀਜਾ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਭਹਿਏਭੇ ਫਣਾ ਹਦੱਤੇ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਉਯ 
ਇਏ ਏ ਰੈਏਟਯ ਹਰਆ ਹਏ ਹਫਠਾ ਹਦੱਤਾ ਜ ਹਏ ਅੰਯੇਜ਼ ਅਪਸਯ ਿ ੰ ਦਾ ਸੀ। 
 
ਦੇਸ ਦੀ ਭਾੜੀ ਹਏਸਭਤ 1947 ਨ ੰ  ਜਦ ਦੇਸ ਅਜਾਦ ਿਇਆ ਤਾ ਦੇਸ ਦੇ ਰਏਾਂ ਤ ਜ ਿੱਏ ਐਿੇ  ਸਨ ਉਿ ਿਾਸ 
ਨਿੀ ਏੀਤੇ । ਯਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਜ ਿੱਏ ਸਨ ਉਿ ਿਾਹਸ ਨਿੀ ਏੀਤ ੇ।ਹਸਯਪ ਅੰਯੇਜ਼ ਏ ਰੈਏਟਯ ਨ ੰ  ਿਟਾ 
ਹਏ ਬਾਯਤੀ ਏ ਰੈਏਟਯ ਹਫਠਾ ਹਦੱਤਾ।ਫਾਏੀ ਸਾਯੀ ਦੀ ਸਾਯੀ ਹਿਿਸਥਾ ਅੰਯੇਜਾ ਦੀ ਰਾ  ਯੱਐੀ ਿਈ ਿੈ।ਜਦ ਤੱਏ 
ਅਹਧਏਾਯ ਯਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਹਸ ਨਿੀ ਹਭਰਦ ੇਤਦ ਤੱਏ ਸ ਧਾਯ ਨਿੀ ਿ ਸਏਦਾ।ਉਦ ਤੱਏ ਅਜਾਦੀ ਨਿੀ 
ਆਿੇੀ। 
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ਭਜੂਦਾ ੂੰ ਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ…………………………………………………………………………… 
 

 

ਏਈ ਰਏ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਤ ਸੀ ਏੀ ਨਿਾ ਏਯ ਯਿੇ ਿ ? ਅੱ ੇਿੀ ੰਚਾਇਤਾਂ ਿੈ ਤਾ ਸਿੀ। ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਹਿਿਸਥਾ 

ਦੇ ਏਯਏੇ ਹਸੱਧੀ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਯੀ ਿੈ।ਇਿ ਹਿਚਾਯ ਤਾ ਫਿ ਤ ਅੱਛਾ ਿੈ।ਅੰਯੇਜਾ ਤ ਹਿਰਾ ਿੀ ਅਹਜਿਾ ਿ ੰ ਦਾ 

ਸੀ।ਯ ਅਜਾਦੀ ਤ ਫਾਅਦ ਸਾਡ ੇਦੇਸ ਹਿਚ ਜ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਚੱਰ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਉਸ ਹਿਚ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  

ਹਸੱਧੇ ਯ  ਹਿਚ ਅਹਧਏਾਯ ਦੇਣ ਦੀ ਫਜਾ,ਨੇਤਾਿਾਂ,ਤੇ ਅਪਸਯਾਂ ਨ ੰ  ਹਬਯਸ਼ਟਾਚਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਨਿੇ ਭਏੇ ਹਦੱਤ ੇ 

ਿਨ। 
 
ੰਚਾਇਤਾਂ ਯਾਜਰਫੰਧ ਦੀ ਅਹਿਭ ਏੜੀ ਿਣ ਏਯਏੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ,ਏੇਦਯ ਦੀਆਂ ਮਜਨਾਿਾਂ ਤੇ ਿਯ ਸ ਚਨਾਿਾਂ ਿਾਰੀ 

ਜ਼ੰਸੀ ਫਣ ਹਏ ਯਹਿ ਈਆਂ ਿਨ।ਹਜਆਦਾ ਮਜਨਾਿਾਂ ਹਦੱਰੀ ਜਾ ਯਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਜਧਾਨੀਆ ਂਹਿਚ ਫਣਾਈਆਂ 

ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ। ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਏੇਿਰ ਰਾ  ਏਯਨ ਦੇ ਿ ਏਭ ਿੀ ਹਭਰਦੇ ਿਨ। ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ  ਯੇ ਹੰਡ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਤਾ 

ਏਦੇ ਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਹਏਉਹਏ ਉਿ ਫਰਾਉਣ ਹਿਚ ਹਏਸੇ ਦੀ ਿੀ ਯ ਚੀ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ।ਇਸ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਰਏ ਆaਣ ਰਈ 

ਫਿ ਤ ੱਟ ਯ ੱ ਚੀ ਹਦਐਾਉਦੇ ਿਨ।ਹਏਉਹਏ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੰਾਂ ਤੇ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ। 
 

ਸਾਡੇ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਹਿਚ ਫਿ ਤ ਏਭੀਆਂ ਿਨ।ਭਟੇ ਤਯ ਤ ਇਿਨਾਂ ੱਰਾਂ ਏਯਏੇ ਇਸ ਰਫੰਧ ਦਾ ੱਰ  ੱ ਹਟਆ 

ਹਆ ਿੈ। 
 

1. ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਫਿ ਤ ੱਟ ਅਹਧਏਾਯ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਈਆਂ ਿਨ।  
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2.  ਜ ਥੜੇ ਫਿ ਤੇ ਅਹਧਏਾਯ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਹਦੱਤ ੇਿੀ  ਿਨ,ਉਿ ਿੀ ਹਸਯਪ ਸਯੰਚਾਂ ਤੱਏ ਿੀ ਸੀਹਭਤ 

ਿਨ।ਹਏਸੇ ਿੀ ੰਚਾਇਤ ਹਿਚ ਸਯੰਚ ਿੀ ਸਯਫ ਸਏਤੀਭਾਨ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ,ਸਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਸਯੰਚ ਿੀ ਏਯਦਾ 

ਿੈ।ਮਾਨੀ ਹਏ ਰਏਾਂ ਏਰ ਏਈ ਅਹਧਏਾਯ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਭਜ ਦਾ ੰਚਾਇਤੀ ਢਾਚੇ ਹਿਚ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਏਾਨ ੰ ਨ 

ਅਨ ਸਾਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਏੇਿਰ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਸਰਾਿ ਿੀ ਦੇ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਸਯੰਚ ਉਸ ਨ ੰ  ਭੰਨੇ ਜਾ ਨਾ ਭੰਨੇ ਉਿ 

ਅਜਾਦ ਿੈ।  
 

3.  ਇਸੇ ਰਈ ਹਜਆਦਾਤਯ ਸਯੰਚ ਬਹਯਸ਼ਟ ਿ ਚ ੱ ਏੇ ਿਨ।ਜਦ ਿੀ ਉਿ ਬਹਯਸ਼ਟਾਚਾਯ ਏਯਦ ੇਿਨ ਤਾਂ ਰਏਾਂ 

ਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਈ ਿੀ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਿੀ ਅਹਧਏਾਯ ਨਿੀ ਿੈ।ਰਏ ਏੇਿਰ ਫੇਫੱਸ ਿ ਏੇ ਦੇਐਣ 

ਜੇ ਿੀ ਯਹਿ ਜਾਦੇ ਿਨ।  
 

4.  ਸਯੰਚ ਦੇ ਬਹਯਸ਼ਟ ਹਨਏੰਭੇ ਜਾ ੈਯ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯਨਾ ਹਿਿਾਯ ਤੇ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਏੇਿਰ 

ਏ ਰੈਏਟਯ ਦੇ ਏਰ ਿੀ ਿੈ। ਏ ਰੈਏਟਯ ਿੀ ਹਏਸੇ ਸਯੰਚ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯ ਸਏਦਾ ਿੈ। ਫੀ.ਡੀ.. 

ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਫਯਐਾਸਤ ਿੀ ਏਯ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਰਈ ਫਿ ਤੇ ਸਯੰਚ ਫੀ.ਡੀ.. ਤ ਡਯੇ ਯਹਿੰਦੇ ਿਨ।ਹਏਸੇ 

ਿੀ ਹਜਰੇ ਹਿਚ ਇਏ ਤਯਾ ਦਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦਾ ਨ ਭਾਇੰਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਹਜਿ ੇਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਹਿਚ ਿਯਨਯ 

ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ ਦਾ ਨ ਭਾਇੰਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਇਿੇ ਿੀ ਹਜਰੇ ਹਿਚ ਏ ਰੈਏਟਯ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦਾ ਨ ੰ ਭਾਇਦਾ 

ਿੈ।ਇਿ ਚੰਾ ਿੈ ਹਏ ਿਯਨਯ ਦੇ ਏਰ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਹਿਚ ਦਸਤਐਤ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਅਹਧਏਾਯ ਨਿੀ 

ਿੈ।ਯ ਇਿ ਭੰਦਬਾਾ ਿੈ ਹਏ ਏ ਰੈਏਟਯ ਦੇ ਏਰ ੰਚਾਇਤ ਹਿਚ ਦਸਤਐਤ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿੈ।ਯਾਜ 

ਸਯਏਾਯਾਂ ਏ ਰੈਏਟਯ ਦੇ ਜਯੀ ਆਣੀ ਭਯਜੀ ਨਾਰ ਦਸਤਐਤ ਏਯਿਾ ਯਿੀਆਂ ਿਨ। 

ਆ ਦੇਐੀ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਹਿਿਸਥਾਂ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਿਯ ਉਦਾਿਯਣਾਂ:  

 

 

ਕੂੰ ਡ ਬੜੀ ਦੀ ਉਦਾਸਯਣ 

 

ਹਏਸੇ ਿੀ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਾਣੀ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ,ਹਭੱਟੀ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਪਸਰ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿ ੰ ਦੀ 
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ਿੈ।ਹਸੰਜਾਈ ਜਯ ਯਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਿਯ ਚੀਜ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਹਸੰਜਾਈ ਭਹਿਏਭੇ ਨ ੰ  ਇਸ 

ਨਾਰ ਏਈ ਭਤਰਫ ਨਿੀ ਹਏ ਹਭੱਟੀ ਦਾ ਏੀ ਿਿੇਾ?ਹਭੱਟੀ ਿਾਰੇ ਹਿਬਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਨਾਰ ਏਈ ਭਤਰਫ ਨਿੀ ਹਏ 
ਾਣੀ ਦਾ ਏੀ ਿਿੇਾ?ਾਣੀ ਿਾਰੇ ਹਿਬਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਨਾਰ ਏਈ ਭਤਰਫ ਨਿੀ ਹਏ ਦਯਐਤਾਂ ਦਾ ਏੀ 

ਿਿੇਾ?ਦਯਐਤਾਂ ਿਾਰੇ ਹਿਬਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਨਾਰ ਏਈ ਭਤਰਫ ਨਿੀ ਹਏ ਦ ਸਹਯਆਂ ਹਿਬਾਾਂ ਦਾ ਏੀ 
ਿਿੇਾ?ਸਾਹਯਆਂ ਹਿਬਾਾਂ ਦੇ ਸਰਾਨਾ ਹਨਸ਼ਾਨੇ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਸਾਯੇ ਹਿਬਾ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ   ਯੇ ਏਯਨ ਹਿਚ ਰੱੇ ਿ 

ਿਨ। 
ਹਦੱਰੀ ਦੇ ਏਰ ਿਹਯਆਣਾ ਦੇ ਹਿਚ ਇਏ ਹੰਡ ਿੈ ਬੜਸੀ ਜੰਰਾਤ ਭਹਿਏਭੇ ਨ ੰ  ਿ ਏਭ ਹਭਹਰਆ ਹਏ ਇਸ ਹੰਡ 

ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਦਯਐਤ ਰਾਉਣੇ ਿਨ।ਇਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਦਯਐਤਾਂ ਦੀ ਹਣਤੀ ਫਿ ਤ ੱਟ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਹਜਆਦਾ 

ਦਯਐਤ ਰਾਉਣ ਰਈ ਿੈਰੀਏਾਟਯ ਤ ਿੀ  ਯੇ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਹਏਏਯ ਦੇ ਫੀਜ ਹਐਰਾਯ ਹਦੱਤ।ੇਇਸ ਤਯਾ ਚਾਯੇ 

ਾਸੇ ਿੀ ਹਏਏਯਾਂ ਦੇ ਫ ਟੇ ਉ ਆ।ੇਹਏਏਯ ਦੇ ਫੀਜ ਇਸ ਰਈ ਹਐਰਾਯੇ ਸਨ ਹਏ ਇਿ ਫ ਟੇ ਜਰਦੀ ਉ ਆਉਦੇ 

ਿਨ।ਇਸ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਹਏਏਯਾਂ ਦਾ ਜਾਰ ਪੈਰ ਹਆ।ਯ ਇਿਨਾਂ ਹਏਏਯਾਂ ਨੇ ਸਾਯਾ ਾਣੀ ਿੀ ਫਯਫਾਦ ਏਯ 

ਹਦੱਤਾ।ਹਏਉਹਏ ਹਏਏਯਾਂ ਦੇ ਫ ਟੇ ਫਿ ਤ ਾਣੀ ਹਐਚਦ ੇਿਨ।ਇਸ ਨਾਰ ਾਣੀ ਦਾ ੱਧਯ ਫਿ ਤ ਨੀਿਾਂ ਚਰਾ 

ਹਆ।ਏਯਨ ਪਾਇਦਾ ਤ ਯੇ ਸੀ ਿ ਨ ਏਸਾਨ ਹਆ।ਇਿ ਿੈ ਸਾਡੀ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਹਿਿਸਥਾ।ਸਾਡ ੇਇਰਾਏੇ ਹਿਚ 

ਹਏਿੜੇ ਹਏਿੜੇ ਫ ਟੇ ਰਾਉਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਇਸਦਾ ਪੈਸਰਾ ਰਏ ਏਯਨ ਨਾ ਹਏ ੰਚਾਇਤ 
 

ਏਟ ਭਫਾਏਸ ਹਿਚ ਸਹਿਯ ਦਾ ਏ ੜਾ: 
 
 

ਭਦਯਾਸ ਦੇ ਏਰ ਇਏ ਹੰਡ ਿੈ ਏਟ ਭਫਾਏਸ।ਭਦਯਾਸ ਦੇ ਆਸ ਾਸ ਦੇ 6 ਸਹਿਯਾਂ ਦਾ ਏ ੜਾ ਹਸੱਟਣ ਰਈ 
ਜਾਿ ਬਾਰੀ ਜਾ ਯਿੀ ਸੀ,ਅਚਾਨਏ ਸਯਏਾਯ ਦੀ ਫ ਯੀ ਨਜਯ ਇਸ ਹੰਡ ਦੀ 100 ਏੜ ਐਾਰੀ ਸਾਭਰਾਟ ਤੇ 

ਜਾ ਈ ਹਜਥੇ ਹੰਡ ਦੇ 5000 ਸ  ਚਯਦੇ ਸਨ।ਇਥ ਦੇ ਏ ਰੈਏਟਯ ਦੇ ਿ ਏਭ ਤੇ 70 ਏੜ ਤੇ ਏਫਜਾ ਏਯ 

ਹਰਆ ਤਾ ਜ 6 ਸਹਿਯਾਂ ਦਾ ਏ ੜਾ ਹਸੱਹਟਆ ਜਾ ਸਏੇ।ਇਸ ਨਾਰ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਫਿ ਤ ਿੀ  ਸੇ ਿ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  
ਹਪਏਯ ਿ ਹਆ ਹਏ ਸਾਡ ੇਹੰਡ ਦੇ ਸ  ਹਏਥੇ ਚਯਨੇ ? ਦ ਜੀ ੱਰ ਇਿ ਹਏ ਸਹਿਯਾਂ ਦਾ ਏ ੜਾ ਹੰਡ ਹਿਚ ਹਏਉ 

ਹਸਹਟਆ ਜਾਿ ੇ? ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਫਨਾ  ਛੇ ਿੀ ਏ ਰੈਏਟਯ ਨੇ ਜ਼ਭੀਨ ਤੇ ਏਫਜਾ ਹਏਉ ਏੀਤਾ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਨੇ ਅਦਾਰਤ ਦਾ 

ਫ ਿਾ ਐੜਏਾਇਆਂ ਰੇਹਏਨ ਅਦਾਰਤ ਹਿਚ ਿੀ ਰਏ ਿਾਯ  । ਹਏਉਹਏ ਏਾਨ ੰ ਨ ਏ ਰੈਏਟਯ ਨ ੰ  ਇਸ ਤਯਾ ਏਯਨ 
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ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 
 
ਏੀ ਇਿ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਿੈ ? ਇਥੇ ਨਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ ,ਨਾ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਏਈ ਅਹਧਏਾਯ ਿੈ,ਨਾ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਏਈ 

ਅਹਧਏਾਯ ਿੈ।ਇਸ ਭਜ ਦਾ ੰਚਾਇਤ ਯਾਜ ਹਿਚ ਏ ਰੈਏਟਯ ਤੇ ਸਯਏਾਯ ਹਭਰਏੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਤੇ ੰਚਾਇਤ ਦੀ 
ਭਯਜੀ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਜ਼ਭੀਨ ਐਿ ਸਏਦੇ ਿਨ,ਆਸ ਾਸ ਦਾ ਏ ੜਾ ਸਾਡੀ ਭਯਜੀ ਤ ਹਫਨਾ ਹਸੱਟ ਸਏਦੇ ਿਨ! 

 
 

ਨਯਗਾ ਦਾ ਭਜਾਕ: 
 

ਅੱਜ ਸਾਯੇ ਦਾ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਉਯ ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਤੱਏ ਆਉਦਾ ਿੈ।ਉਿ ੈਸਾ ਿੇਠਾ ਿ ੰ ਚਦਾ ਿੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਿਯ 

ਅਹਧਏਾਯੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਣੇ ੱਧਯ ਤੱਏ ਿੀ ਿਯਤਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਹਜਿ ੇਨਯੇਾ ਦੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ 4% ੈਸਾ 

ਏੰਨਟੀਨਜਂਸੀ ਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਭਤਰਫ ਹਏ ਇਿ ੈਸਾ ਨਯੇਾ ਦੇ ਰਜੈਏਟ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨ ਿਾਰੀਆਂ 

ਯਤਾਂ,ਫੱਹਚਆਂ ਦੇ ਰਈ ਸ ਹਫਧਾਂ ਏੇਦਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿੇ।ਹਜਥ ੇਾਣੀ ਤੇ ਿਯ ਸਿ ਰਤਾਂ ਭਿੱਈਆਂ ਏਯਿਾਈਆਂ 

ਜਾਣ ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਇਿ 4% ੈਸਾ ਏੰਨਟੀਨਜੈਸੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਭਜਦ ਯਾਂ ਦੇ ਬਰੇ ਰਈ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 
 

ਰੇਹਏਨ ਏਈ ਜਾਿ ਤੇ ਏ ਰੈਏਟਯਾਂ ਦੀ ਭਨਭਯਜੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਇਿ ੈਸਾ ਥੱਰੇ ਹੰਡਾਂ ਤੱਏ ਨਿੀ ਹਦੱਤਾ 

ਜਾਦਾ।ਉਤਯ ਰਦੇਸ ਦੇ ਇਏ ਹਜਰੇ ਹਿਚ ਨਯੇਾ ਦੇ ੈਸਾ ਏ ਰੈਏਟਯ ਨੇ ਿੀ ਯਐ ਹਰਆ।ਉਸ ਹਜਰੇ ਦੇ ਹਜਨੇ ਿੀ 

ਹੰਡ ਸਨ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਰਈ ਏ ਰੈਏਟਯ ਨੇ ਅਰਭਾਯੀਆਂ ਐਯੀਦ ਰਈਆਂ,ਦਯੀਆ ਐਯੀਦ ਰਈਆਂ ਤੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡਾਂ ਨ ੰ  

ਿੰਡ ਹਦੱਤੀਆਂ।ਿਾਰਾਂ ਹਏ ਏਾਨ ੰ ਨ ਇਸ ੈਸੇ ਨ ੰ  ਐਯਚਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਹਸਯਪ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਿੀ ਦੇਦਾ ਿੈ।ਯ 

ੈਸਾ ਉਯ ਤ ਿੇਠਾਂ ਆਉਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਰਈ ਅਹਧਏਾਯੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਭਨਭਯਜੀ ਨਾਰ ਐਯਚ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੀ 

ੱਰ ਏਯਨੀ ਤਾ ਰਤ ਿੈ ਰਏਾਂ ਦੇ ਏਰ ਇਿਨਾਂ ਅਹਧਏਾਯੀਆ ਂਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਏਟਯਰ 

ਨਿੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਦੀ  ੰ ਡਾਯਦੀ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏ ਝ ਏਯ ਸਏਣ। 
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ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਸੀ ਖਯੀਦ ਕਦੀਆਂ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ: 
 

ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਹਰਹਐਆ ਿੈ ਹਏ ਜੇ ਏਈ ਸਯੰਚ ਠੀਏ ਏੰਭ ਨਿੀ ਏਯੇਾ ਤਾ ਉਿ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਨਿੀ ਆ ਸਏਦਾ। 

ਅਯ ਬਹਯਸ਼ਟਚਾਯ ਏਯੇਾ ਤਾ ਉਸਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਏਰੈਏਟਯ ਨ ੰ  ਿੈ। ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ 

ਸਏਦਾ ਿੈ।ਉਸ ਨ ੰ  ਿਟਾ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਇਏ ਏਰੈਏਟਯ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯ ਹਿਚ 1000-2000 ਹੰਡ ਆਉਦੇ ਿਨ।ਉਸ ਨ ੰ  

ਹਏਿੇ ਤਾ ਿੈ ਹਏ ਏਈ ਸਯੰਚ ਠੀਏ ਏੰਭ ਏਯ ਹਯਿਾ ਿੈ ਹਏ ਨਿੀ।ਇਸ ਦਾ ਤਾ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਿਿੇਾ ਜਾ ਏ ਰੈਏਟਯ ਨ ੰ  

?ਇਿ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਤਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਹਏ ਏਣ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਿੈ।ਉਸਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  

ਨਿੀ ਿੈ।ਏ ਰੈਏਟਯ ਨ ੰ  ਅਹਧਏਾਯ ਹਦੱਤਾ ਿੈ,ਇਿ ਤਾ ਿਇਆ ਿੀ ਿਇਆ ਏਈ ਬਹਯਸਟ ਏ ਰੈਏਟਯਾਂ ਨੇ ਸਯੰਚਾ ਤ 

ਭਿੀਨਾ ਭੰਣਾ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੱਤਾ।ਜ ਸਯੰਚਾਂ ਨੇ ਭਿੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਿ ਏਯ ਹਦੱਤੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਪਯਜੀ ਜਾਂਚ 

ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਪਯਜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਧਭਏੀ ਦੇ ਏੇ ਜਾ ਜਾਂਚ ਸ ਯ  ਏਯਏੇ ਰਤ ਏੰਭ ਏਯਿਾਉਣ ਰਈ ਦ ਫਾਉ 

ਾਇਆ ਜਾਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਏ ਉਦਾਿਯਣ ਨਾਰ ਤਾ ਰੱ ਜਾਿੇਾ ਹਏ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਹਏਿੇ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਿੈ । ਹਏਿੇ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਿਾ  

ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਸਯੰਚਾਂ ਦੀ ਦ ਯਿਯਤ ਹਏਿੇ ਏਯਦੀ ਿੈ।ਹਏਉਹਏ ਸਯੰਚਾਂ ਦੀ ਧਣ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਸਯੰਚ , ਭ ਐੀਆਂ , ਰਧਾਨ ਰਤ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਭਜਫ ਯ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 
 

ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ ਦੀ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਇਏ ਠੇਏੇਦਾਯ ਨ ੰ  ਸਾਯੇ ਯਾਜ ਦੇ ਹੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈ ਦਾ ਸਭਾਨ ਿ ੰ ਚਾਣ ਦਾ ਠੇਏਾ 

ਦੇ ਹਦੱਤਾ , ਠੇਰੀ , ਪਾਉੜਾ , ਨਾਰੀ ਸਾਪ ਏਯਨ ਰਈ ਤੱਸਰਾ ਆਹਦ।ਉਸ ਠੇਏੇਦਾਯ ਨ ੰ  ਹਏਿਾ ਹਏ ਇਿ ਸਯੰਚਾਂ ਨ ੰ  ਜਾ 

ਏੇ ਦੇ ਆਿ।ਜਦ ਉਿ ਠੇਏੇਦਾਯ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਸਯੰਚਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਹਯਿਾ ਸੀ ਤਾ ਉਿ ਸਭਾਨ ਸਯੰਚ ਦੇ ਯ 

ਦੇ ਫਾਿਯ ਸ ੱ ਟ ਹਦੰਦਾ ਸੀ।ਫੀ.ਡੀ.. ਦੇ ਦਪਤਯ ਹਿਚ ਸਯੰਚਾਂ ਨ ੰ  ਪਨ ਆਉਦਾ ਿੈ ਹਏ ਬ ਤਾਨ ਏਯ ਹਦਉ।ਸਯੰਚਾਂ 

ਨ ੰ  ਬ ਤਾਨ ਏਯਨਾ ੈਦਾ ਿੈ ਨਿੀ ਉਸਦੇ ਹਐਰਾਪ ਝ ਠੀ ਏਾਯਿਾਈ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ। 
 

ਏਾਜਾਂ ਹਿਚ ਇਿ ਹਦਐਾਇਆ ਹਏ ਇਿ ਸਭਾਨ ਸਯੰਚ ਨੇ ਐਯੀਹਦਆਂ ਿੈ।ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ੈਯ ਏਾਨ ੰ ਨੀ ਢੰ ਨਾਰ 

ਸਾਯੇ ਸਭਾਨ ਦਾ ਠੇਏਾ ਇਏ ਠੇਏੇਦਾਯ ਨ ੰ  ਸਰਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਿ ਏਭ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਅਤ ੇਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਪਨ ਏਯਏੇ ਏਹਿ 
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ਹਦੱਤਾ ਹਏ ਉਿ ਸਭਾਨ ਰੈ ਏੇ ਬ ਤਾਨ ਏਯ ਦੇਣ 

ਉੱਚ ਹਸਹਐਆ ਹਿਬਾ ਹਿਚ ਇਿੀ ਿ ਹਯਿਾ ਿੈ। ਉੱਚ ਹਸਹਐਆ ਹਿਬਾ ਹਿਚ ਿੀ ਸਭਾਨ ਐਯੀਦਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ 

ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਉਥੇ ਿੀ  ੰ ਡਾਯਦੀ ਚੱਰਦੀ ਿੈ। ਉੱਚ ਹਸਹਐਆ ਹਿਬਾ ਦਾ ੈਸਾ ਿਯੇਏ ਹੰਡ ਦੀ ਰਾਭ 

ਹਸਹਐਆ ਹਿਧੀ ਦੇ ਸ ਯਦ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ ਦੇ ਏ ਝ ਹਜਹਰਆ ਹਿਚ ਦੇਹਐਆ ਹਆ ਿੈ ਹਏ 

ਹਜਰਾ ਅਪਸਯ ਨੇ ਇਏ ਠੇਏੇਦਾਯ ਨ ੰ  ਸਾਯਾ ਸਭਾਨ ਸਰਾਈ ਏਯਨ ਤੇ ਸਏ ਰਾਂ ਦੀ ਹਫਜਰੀ ਠੀਏ ਏਯਨ ਦਾ ਠੇਏਾ ਦੇ 
ਹਦਤਾ , ਉਿ ਸਏ ਰਾਂ ਹਿਚ ਜਾਦਾ ਿੈ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯਦਾ ਟੀਆਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਿੈ ਹਟਆ ਭਾਰ ਸਰਾਈ ਏਯਦਾ , ਪੇਯ 

ਹੰਡ ਦੇ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਪਨ ਤੇ ਏਹਿ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਦਾ ਬ ਤਾਨ ਏਯਦ ! ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਤੇ ਹਜਰਹਾਂ ੱਧਯ 

ਤੇ ਅਹਧਏਾਯੀਆ ਦੀ ਦਾਦਾਹਯੀ ਹੰਡ ਦੇ ਸਯੰਚ ਤੇ ਚਰਦੀ ਿੈ 
 

 
ੂੰ ਚਾਇਤ ਭੁਖੀ - ੂੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਜਾਂ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦਾ : 
 

ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਇਿ ਹਰਹਐਆ ਿੈ ਹਏ ੰਚਾਇਤ ਜਾ ਹੰਡ ਹਿਚ ਹਜਨੇ ਿੀ ਏਯਭਚਾਯੀ ਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਯਾਜ 

ਸਯਏਾਯ ਿੱਰ ਏੀਤੀ ਜਾਿੇੀ, ੰਚਾਇਤ ਏੀ ਏੰਭ ਏਯੇੀ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਿੀ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਏਯੇੀ।ਸਾਡੇ ਹੰਡ ਦੀ 

ੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਅਸੀ ਚੰੀ ਤਯਾ ਨਾਰ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਾ ਜਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ?ਉਸਨ ੰ  ਏੀ ਏੰਭ ਏਯਨੇ ਚਾਿੀਦੇ 
ਿਨ?ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਏੀ ਤਾ ਿੈ ਹਏ ਹੰਡ ਨ ੰ  ਏੀ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ? 
 

ਫਕ ਵਯਡ ਯੀਜਨ  ਗਰਾਟ ਪੂੰ ਡ ਦਾ ਕਕਾ- 
 

ਏੇਂਦਯ ਸਯਏਾਯ ਦੀ ੱਛੜੇ ਇਰਾਏੇ ਦੇ ਰਏਾਂ ਰਈ ਇਏ ਮਜਨਾ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੰ  ਫੈਏ ਿਯਡ ਯੀਜਨ ਰਾਟ ਪੰਡ ਹਏਿਾ ਜਾਦਾ 

ਿੈ।ਇਸ ਮਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬ ਤੇ ੱਛੜੇ ਿ ਹਜਰੇ ਨ ੰ  ਏੇਂਦਯ ਸਯਏਾਯ ਪੰਡ ਦੇਿੇੀ।ਮਜਨਾ ਹਿਚ ਹਏਿਾ ਹਆ ਿੈ ਹਏ 

ਉਸ ਹਜਰੇ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡਾਂ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਰਈ ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ ਜਾਿੇੀ।ਉਿਨਾਂ ਹੰਡਾਂ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਏੀ 

ਜਯ ਯਤਾਂ ਿਨ?ਉਸ ਪੰਡ ਹਿਚ ਹਸਯਪ ਉਿੀ ਏੰਭ ਏੀਤ ੇਜਾਣ ੇਜ ਰਾਭ ਸਬਾ ਿੱਰ ਾਸ ਏੀਤ ੇਜਾਣੇ। 
 

ਦੇਸ ਹਿਚ ਰੱਬ 250 ਅਹਜਿੇ ਅਹਜਿੇ ਹਜਰੇ ਿਨ।ਹਜਥੇ ਇਿ ਮਜਨਾ ਚਰ ਯਿੀ ਿੈ।ਿਹਯਆਣੇ ਦੇ ਦ ਹਜਰੇ ਸਯਸਾ 
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ਤੇ ਭਹਿੰਦਯੜ ਿਨ ਹਜਥੇ ਇਿ ਸਏੀਭ ਚੱਰ ਯਿੀ ਿੈ।ਜਦੇ ਅਸੀ ਉਿਨਾਂ ਹਜਹਰਆ ਂਹਿਚ  ਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਤਾ ਰੱਹਆ 

ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਹਜਹਰਆ ਂਦੇ ਏਈ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਿੈ ਿੀ ਨਿੀ।ਹਫਨਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡ ਦਾ ਹਏਿ ੇਰਮ 

ਏੀਤਾ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ੜਤਾਰ ਏਯਨ ਤੇ ਤਾ ਰੱਹਆ ਹਏ ਇਿ ੈਸਾ ਏ ਰੈਏਟਯ ਦੇ ਅਏਾਊਟ ਹਿਚ ਆਉਦਾ ਿੈ।ਏਾਨ ੰ ਨ 

ਇਿ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਏ ੈਸਾ ਜ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਏੇ ਬੇਜੀ ਉਸ ਤੇ ਐਯਚ ਏੀਤੇ ਜਾਣ ੇਏ ਰੈਏਟਯ ਉਸ ਦੇ 

ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਿੀ ੈਸਾ ਿਯਤ ਸਏੇਾ। 
ਹਜਿ ੇਹਏ ਏ ਰੈਏਟਯ ਨੇ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨਾ ਿੈ ਹਏ 100 ਸਏ ਰ ਫਣਨ ੇਹਪਯ ਇਏ ਠੇਏੇਦਾਯ ਨ ੰ  ਫ ਰਾ ਏੇ ਸਏ ਰ ਫਣਾਉਣ 

ਰਈ ਏਹਿ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਹਪਯ 100 ਹੰਡਾਂ ਦੇ ਸਯੰਚਾਂ ਨ ੰ  ਫ ਰਾ ਹਏ ਹਏਿਾ ਜਾਦਾ ਿੈ ਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਪਯਜੀ 

ਰਸਤਾਿ ਰੈ ਆਉ ਹਏ ਸਾਡੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਸਏ ਰ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 
 
ਏਈ ਿੱਡ ੇਿੱਡ ੇਨੇਤਾਂ ਿੀ ਏ ਰੈਏਟਯਾਂ ਤੇ ਦਫਾਅ ਾ ਏੇ ਫੈਏ ਿਯਡ ਯੀਜਨ ਰਾਟ ਪੰਡ ਹਿਚ ਆਣੀ ਭਯਜੀ ਦੇ ਏੰਭ 

ਏਯਿਾ ਰੈਦ ੇਿਨ। ਏ ਰੈਏਟਯਾਂ ਤੇ ਦਫਾਅ ਾ ਏੇ ਆਣੀ ਜਭੀਨ ਦੇ ਏਰ ਅਨੇਏਾਂ ਏੰਭ ਏਯਿਾ ਰੈਦ ੇਿਨ। 
 
ਸਯਸਾ ਹਜਰੇ ਦੇ ਏ ਝ ਭ ੰ ਹਡਆਂ ਨੇ 18 ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਆਣੇ ਮਤਨਾਂ ਸਦਏਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਫਣਾ ਹਏ ਅਸਰਾ ਰਸਤਾਿ ਾਸ 

ਏਯਿਾ ਹਏ ਉਯ ਬੇਜੇ।ਇਸ ਮਜਨਾ ਹਿਚ ਸਾਪ ਹਰਹਐਆ ਿੈ ਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣੀ ਤੇ ਏ ਰੇਏਟਯ ਾਸ 

ਏਯਏੇ ਪੰਡ ਦੇਿੇਾ।ਇਸ ਦੇ ਫਾਿਜ ਦ ਸਯਸਾ ਹਜਰੇ ਦੇ ਏ ਰੇਏਟਯ ਨੇ ਇਏ ਸਾਰ ਤ ਹਜਆਦਾ ਸਭਾਂ ਫੀਤ ਜਾਣ ਤੇ 18 

ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਿੱਰ ਾਸ ਏੀਤੇ ਰਸਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਭਨਜ ਯੀ ਨਿੀ ਹਦੱਤੀ । 
 
 

ਕੱਟਾ: 
 
ਦੇਸ ਬਯ ਹਿਚ ਫਿ ਤ ਸਾਯੀਆਂ ਉਦਾਿਯਣਾਂ ਿਨ,ਅੱਜ ਿੀ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਰਫੰਧ ਹਿਚ ਹਏਸੇ ਤਯਾ ਿੀ ਰਸਾਸਣ ਤੇ 

ਅਧਏਾਯੀਆਂ ਿਾ ੰ  ਰਏਾਂ ਦੇ ਏੰਟਯਰ ਹਿਚ ਨਿੀ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਈ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਏ ਰੈਏਟਯ,ਸਯੰਚ ਦੀ 

ਤਾਏਤ ਏਾਨ ੰ ਨ ਯਾਿੀ ਆਭ ਰਏਾਂ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਦੇਣੀ ਿਿੇੀਏਾਯ ਿੱਰ ਪਨ ਤੇ ਹਏਿਾ ਜਾਦਾ ਿੈ ਹਏ ਬ ਤਾਨ ਏਯ 

ਹਦਉ।ਹਜਰਾ ਅਪਸਯਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਹਯੀ ਇਸ ਤਯਾ ਸਯੰਚਾਂ ਤੇ ਚੱਰਦੀ ਿੈ। 
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ਸਯ ਦਾਂ ਦ ਉਦਾਸਯਣ……………………………………………………………………………. 
 

 

ਭੈ ਿਯ ਿੀ ਏਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਿਧਾਨਏ ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿੈ । ਅਭਯੀਏਾ ਹਿਚ ਏੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ , ਫਯਾਜ਼ੀਰ ਹਿਚ 

ਏੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ , ਸਹਿਟਜਯਰੈਡ ਹਿਚ ਏੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ? ਇਿਨਾਂ ਹਿਚ ਏਈ ਸਪਰ ਤੇ ਫੇਿਤਯ ਸੰਹਿਧਾਨਏ ਢਾਂਚ ੇਆਣੇ 

ਿਧੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਯਿੇ ਿਨ। 
 

ਅਭਯੀਕਾ- ਵਾਰਭਾਯਟ ਸਾਯ ਕਗਆ: 
 
ਅਭਯੀਏਾ ਹਿਚ ਸਥਾਨਏ ੱਧਯ , ਸਹਿਯੀ ੱਧਯ , ਹਭਊਨਹਸੈਰਟੀ ੱਧਯ ਤੇ ਏਾਊਟੀ ੱਧਯ ਤੇ ਏਈ ਿੀ ਹਨਯਣਾ 

ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਯਜੀ ਤੇ ਫੈਯ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਏਈ ਸਹਿਯਾਂ ਹਿਚ ਿਯ ਿਪਤੇ ਭੀਹਟੰ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ । ਹਜਿੇ ਹਭਡਰ ਟਾਊਨ ਇਏ 

ਸਹਿਯ ਿੈ । ਉਸਦੀ ਿੈਫ ਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾ ਏੇ ਤਾ ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ ਿਯ ਸਭਿਾਯ ਦੀ ਸਾਭ ਨ ੰ  5 ਿਜ ੇਰਏਾਂ ਦੀ ਭੀਹਟੰ 

ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਟਾਊਨ ਿਾਰ ਹਿਚ ਸੱਹਦਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਰਏ ਆਉਦੇ ਿਨ ਤੇ ਰਏ ਪੈਸਰੇ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਉਸੇ ਹਿਸਾਫ 

ਨਾਰ ਸਹਿਯ ਦੀ ਏਾਯਿਾਈ ਚੱਰਦੀ ਿੈ। 
 

ਹਜਿ ੇਿਾਰਭਾਯਟ ਅਭਯੀਏਾ ਦੀ ਏੰਨੀ ਿੈ।ਉਿ ਬਾਯਤ ਆਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਫਿ ਤ ਸਾਯੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ 

ਜੇ ਇਿ ਬਾਯਤ ਹਿਚ ਆ  ਤਾ ਬਾਯਤ ਹਿਚ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਪੈਰ ਜਾਿੇੀ। ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਪਰੇੈੀ ਜਾ ਨਿੀ ਪੈਰੇੀ ਇਿ 

ਇਏ ਅਰੱ ਭ ੱ ਦਾ ਿੈ।ਜਦ ਉਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਏਣ ਏਯਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  

ਦੇਸ ਹਿਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ।ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਸਯਪ ਦ ਆਦਭੀ ਿੀ ਰੈਦ ੇਿਨ ਇਏ ਦੇਸ 

ਦਾ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ,ਿਾਯ ਭੰਤਯੀ ਸਾਨ ੰ  ਤਾ  ਹਛਆ ਿੀ ਨਿੀ ਜਾਦਾ।ਜਦੇ ਹਏ ਫੇਯ ਜਾਯ ਤਾ ਅਸੀ ਿੀ ਿਣਾ ਿੈ।ਯੀਫ 

ਅਸੀ ਿਣਾ ਿੈ।ਹਪਯ ਿੀ ਸਾਨ ੰ  ਨਿੀ  ਹਛਆ ਜਾਦਾ। 
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ਇਿ ਏੰਨੀ ਅਭਯੀਏਾ ਦੇ ਯਨ ਸਟੇਟ ਹਿਚ ਇਏ ਦ ਏਾਨ ਐਰਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਸੀ।ਸਾਯੇ ਯਾਂ ਹਿਚ ਇਏ ਨ ਹਟਸ 

 

ਬੇਹਜਆ ਹਆ ਹਏ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯ ਹਿਚ ਿਾਰਭਾਯਟ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਐ ਰਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਸਾਨ ੰ  ਇਿ ਐਰਣ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ 

ਜਾ ਨਿੀ।ਤ ਸੀ ਇਸ ਹਦਨ ਇਸ ਸਭੇ ਟਾਊਨ ਿਾਰ ਹਿਚ ਆਉ ਤੇ ਦੱਸ ਹਏ ਿਾਰ ਭਾਯਟ ਨ ੰ  ਇਜਾਜਤ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਜਾ 

ਨਾ।ਰਏ ਟਾਊਨ ਿਾਰ ਹਿਚ ਿ ੰ ਚੇ,ਇਏਠੇ ਿ ਤੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਸਾਨ ੰ  ਿਾਰਭਾਯਟ ਨਿੀ ਚਾਿੀਦਾ।ਅਯ ਿਾਰਭਾਯਟ 

ਆਇਆ ਤਾ ਫਾਏੀ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆ ਹਏਯਾ ਦੀਆਂ ਦ ਏਾਨਾਂ ਫੰਦ ਿ ਜਾਣੀਆਂ।ਿਾਰਭਾਯਟ ਆਣੇ ਿੀ ਦੇਸ ਹਿਚ 

ਦ ਏਾਨ ਐਰ ਨਿੀ ਸਏੀ।ਜਦ ਉਿ ਏੰਨੀ ਬਾਯਤ ਹਿਚ ਆਉਦੀ ਿੈ ਤਾ ਸਾਨ ੰ   ਹਛਆ ਨਿੀ ਜਾਦਾ 

 

ਫਯਾਜ਼ੀਰ-ਗਰੀਆਂ ਕਵਚ ਕਤਆਯ ਸੁੂੰ ਦਾ ਫਜ਼ਟ -  
 

ਫਯਾਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉਦਾਿਯਣ ਰੈਦ ੇਿਾ। ਫਯਾਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਏ ਸਹਿਯ ਿੈ ਤ ਅਰੈਯ। ਇਸ ਸਹਿਯ ਦੀ 30-40 % 

ਅਫਾਦੀ ਝ ੱੀਆਂ ਹਿਚ ਯਹਿੰਦੀ ਿੈ। 1990 ਹਿਚ ਤ ਅਰੈਯ ਹਿਚ ਏਾਹਭਆਂ ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਆਈ ਉਿਨਾਂ ਹਦਨਾਂ ਹਿਚ 

ਇਿਨਾਂ ਝ ੱੀ ਫਸਤੀਆਂ ਹਿਚ ਨਾ ਸੜਏਾਂ ਸੀ ,ਨਾ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਸੀ,ਨਾ ਸੀਿਯ ਏ ਨੈਏਸਨ ਸੀ ਫਿ ੱ ਤ ਸਾਯੇ ਰਏ 

ਅਨੜ ਸਨ।ਉਸ ਾਯਟੀ ਨੇ ਆ ਹਏ ਪੈਸਰਾ ਏੀਤਾ ਹਏ ਤ ਅਰੈਯ ਦਾ ਫੱਜ਼ਟ ਟਾਊਨ ਿਾਰ ਹਿਚ ਨਿੀ,ਏਾਊਹਸਰ 

ਹਿਚ ਨਿੀ ਸ ਰੀਆਂ ਭ ਿੱਹਰਆਂ ਹਿਚ ਫਣੇਾ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਯੇ ਤ ਅਰੈਯ ਨ ੰ  ਛਟੇ ਛਟ ੇਬਾਾਂ ਹਿਚ ਿੰਡ 

ਹਦੱਤਾ।ਿ ਣ ਿੀ ਸਾਰ ਦੇ ਸ ਯ  ਹਿਚ ਰਏ ਭ ਿੱਹਰਆਂ ਹਿਚ ਹਭਰਦ ੇਿਨ ਤੇ ਰਏ ਆਣੀਆਂ ਭ ਸਏਰਾਂ ਰੈ ਏੇ ਆਉਦੇ 

ਿਨ।ਏਈ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਏ ਸੜਏ ਐਯਾਫ ਿੈ ਉਿ ਫਣਿਾ ਹਦਉ ਏਈ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਏ ੀਣ ਰਈ ਾਣੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਟੈਏੀ 
ਫਣਿਾ ਹਦਉ ਏਈ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ,ਸੀਿਯ ਠੀਏ ਏੰਭ ਨਿੀ ਏਯ ਹਯਿਾ ਉਿ ਠੀਏ ਏਯਿਾ ਹਦਉ,ਏਈ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਏ 

ਅਹਧਆਏਾਂ ਦੀ ਿਯ ਹਨਮ ਏਤੀ ਏਯਿਾ ਹਦਉ। ਿਯ ਆਦਭੀ ਆਣੀ ਭੰ ਯੱਐਦਾ ਿੈ। ਯੇ ਸਹਿਯ ਦੀਆਂ ਭੰਾਂ ਨ ੰ  ਇਏ 

ਜਾਿ ਇਏਠਾ ਏੀਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਉਿ ਫੱਜਟ ਫਣ ਜਾਦਾ ਿੈ ਉਿ ਏਈ ਫੰਦ ਿਾਰ ਜਾ ਅਸੈਫਰੀ ਹਿਚ ਫੈਠ ਏੇ ਹਏਉ 

ਫਣੇ?ਫੱਜਟ ਤਾ ਰੀ ਰੀ,ਭਿੱਰੇ ਭਿੱਰੇ ਹਿਚ ਫਣਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਫੱਜਟ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਭਤਰਫ ਿੀ ਿੈ ਹਏ ਸਯਏਾਯੀ 

ੈਸਾ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਜਯ ਯਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਿਯਹਤਆ ਜਾਿੇ। 
ਇਸ ਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿ ੱ ਤ ਿੀ ਿਧੀਆਂ ਹਯਿਾ ਉਸ ਾਯਟੀ ਦੀ ਸਯਏਾਯ 15 ਸਾਰ ਤ ਰਾਤਾਯ ਹਜੱਤਦੀ ਆ ਯਿੀ 

ਿੈ । ਏ ਝ ਸਾਰ ਹਿਰਾ ਹਿਸਿ ਫੈਏ ਨੇ ਹਯਯਟ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਉਸ ਹਿਚ ਹਏਿਾ ਹਏ ਇਸ ਰਮ ਦੇ ਫਿ ਤ ਿਧੀਆ 

ਨਤੀਜੇ ਿਨ।ਫਿ ਤ ਹਿਏਾਸ ਿਇਆ,ਹਿਰਾਂ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਨਿੀ ਸੀ।ਿ ਣ 98% ਯਾਂ ਹਿਚ ੀਣ ਿਾਰਾ ਾਣੀ 
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ਿ ੰ ਚ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਸੀਿਯ ਏ ਨੈਏਸਨ 87% ਯਾਂ ਹਿਚ ਿ ੰ ਚ ਹਆ ਿੈ। 100% ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਹਐਆਂ ਰਾਤ ਏਯ ਰਈ 

ਿੈ।ਹਜਥ ੇਹਿਰਾ ਬਹਯਸ਼ਟਾਚਾਯ ਦਾ ਫਰਫਾਰਾ ਸੀ,ਹਿਸਿ ਫੈਏ ਦੀ ਹਯਯਟ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਿ ਣ ਉਥੇ ਬਹਯਟਾਚਾਯ ਏਾਪੀ 

ਿੱਦ ਤੱਏ ੱਟ ਹਆ ਿੈ। 
 

ਕਵਟਜਯਰਡ- ਜਨਤਾ ਦ ਇਾਯ ਤ ਚੱਰਦੀ ਸ ੂੰ ਦ - 
 

ਸਹਿਟਜਯਰੈਡ ਦੀ ਉਦਿਯਣ ਰਿ। ਸਹਿਟਜਯਰੈਡ ਨ ੰ  ਦ ਨੀਆਂ ਦਾ ਫੇਿਤਯਿੀਣ ਦੇਸ ਭੰਹਨਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਹਏਉਹਏ 

ਅਯ 50,000 ਰਏ ਹਏਸੇ ਿੀ ਰਸਤਾਿ ਤੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਦਸਤਐਤ ਏਯਏੇ ਸੰਸਦ ਨ ੰ  ਬੇਜ਼ ਦੇਣ ਤਾ ਸੰਸਦ 
ਨ ੰ  ਉਿ ਰਸਤਾਿ ਨ ੰ  ਭੰਨਣਾ ੈਦਾ ਿੈ,ਅਯ 1 ਰੱਐ ਰਏ ਦਸਤਐਤ ਏਯ ਦੇਣ ਤਾ ਉਸਨ ੰ  ਸੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਚ ਸਧ 

ਏਯਨੀ ੈਦੀ ਿੈ । ਰਏਾਂ ਦਾ ਹਸੱਧਾ ਸੰਹਿਧਾਨ ਤੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣ ਤੇ ਅਹਧਏਾਯ ਿਨ । 
 

ਭੈ ਇਿ ਸਚ ਹਯਿਾ ਿਾ ਹਏ ਸਾਡ ੇਦੇਸ ਹਿਚ 50,000 ਰਏ ਦਸਤਐਤ ਏਯ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਬੇਜਣ ਤਾ ਇਏ ਿੀ ਰਾਈਨ 

ਹਰਐੀ ਿਈ ਨਿੀ ਆਿੇੀ ਹਏ ਤ ਿਾਡੀ ਹਚੱਠੀ ਹਭਰ ਈ ਿੈ। 
 

ਤਾ ਅਸੀ ਦੇਹਐਆ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਹਿਚ ਹਏਿੇ ਆਣੇ ਰਏਾਂ ਦਾ ਹਸੱਧਾ ਦੇਸ ਦੇ ਏਾਨੰਨ ਹਿਚ ਦਐਰ ਅੰਦਾਜੀ ਿੈ।ਯ 

ਭੇਯੇ ਦੇਸ ਦ ਰਏ ਹਏਿੇ ਹਭੰਨਤਾਂ ਤਯਰੇ ਏਯਦੇ ਯਹਿੰਦੇ ਿਨ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਰਫੰਧ ਤੇ ਏਈ ਅਹਧਏਾਯ ਨਿੀ ਿੈ। 
 

 

ਜਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਕਤਰਕ ਕਯ –  

 
 

ਅੱਜ ਅਸੀ 5 ਸਾਰ ਹਿਚ ਇਏ ਿਾਯ ਿਟ ਾਉਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਆਣੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਿਯੇਏ ਪੈਸਰਾ ਰੈਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਏ ਝ 

ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਸ ਹਦੰਦੇ ਿਾ । ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਇਤਨੀ ਤਾਏਤ ਦੇ ਹਦੰਦੇ ਿਾ ਹਏ ਉਿ ਰਏ ਬਹਯਸਟ ਿ ਜਾਦ ੇ

ਿਨ।ਸਾਨ ੰ  ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਨ ੰ  ਿੀ ਦਾਅ ਤੇ ਰਾ ਹਦੰਦ ੇਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸੇ ਨਾਰ ਹਦਭਾ ਐਯਾਫ ਿ ਜਾਦਾ 
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ਿੈ। 
 

ਇਸ ਨ ੰ  ਫਦਰਣ ਦੀ ਰੜ ਿੈ।ਿ ਣ ਸਾਨ ੰ  ਅਹਜਿਾ ਏਯਨਾ ਿੇਾ ਹਏ ਪੈਸਰੇ ਹਸੱਧਾ ਰਏ ਰੈਣ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਅਭਰ ਨੇਤਾ 

ਤੇ ਅਪਸਯ ਏਯਨ । ਜਦ ਉਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸਰੇ ਨਾ ਭੰਨਣ ਤਾ ਰਏ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਟਾ ਸਏਣ।ਇਿ ਹਏਿੇ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ ? ਜਦ 

ਅਸੀ ਇਿ ੱਰ ਏਯਦੇ ਿਾ ਤਾ ਰਏ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਜਨਤਾ ਹਏਿੇ ਪੈਸਰੇ ਰੈ ਸਏਦੀ ਿੈ। 100 ਏਯੜ ਜਨਤਾ ਹਏਿੇ 

ਪੈਸਰਾ ਰਿੇੀ ? ਇਿ ਨਿੀ ਿ ਸਏਦਾ ? 
 

ਹਫਰਏ ਰ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ । ਸਾਡ ੇਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਿਨ । ਸੰਹਿਧਾਨ ਹਿਚ ਹਰਹਐਆ ਿੈ ਹਏ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਰਾਭ 

ਸਬਾਿਾਂ ਿਣੀਆਂ । ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਭਤਰਫ ੰਚਾਇਤ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ। ੰਚਾਇਤ ਉਿ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਜ਼ ਹੰਡ ਦੇ ਚ ਣੇ ਿ ੰਚ 

ਸਯੰਚ , ਰਧਾਨ , ਭ ੱ ਐੀਆਂ , ਿਾਯਡ ਏਸਰਯ ਸਾਹਯਆਂ ਨ ੰ  ਹਭਰਾ ਹਏ ੰਚਾਇਤ ਫਣਦੀ ਿੈ ।ਰੇਹਏਨ ਰਾਭ ਸਬਾ ਸਾਯੇ 

ਹੰਡ ਦੀ ਐ ੱ ਰੀ ਭੀਹਟੰ।ਇਸ ਹਿਚ ਸਾਯਾ ਹੰਡ ਇਏਠਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 

 
ਉਸ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਨ ੰ  ਹਏਿਾ ਜਾਦਾ ਿੈ-ਰਾਭ ਸਬਾ 
 

 

ਯਕਾਯੀ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤ ਕੂੰ ਟਯਰ ਸਵ : 
 

ਹੰਡ ਦੇ ਸਾਯੇ ਅਹਧਏਾਯ ਹੰਡ ਦੇ ਸਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਰੈਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਏਰ ਿਿੇ।ੰਚਾਇਤੀ 
ਯਾਜ ਤੇ ਿਯ ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਹਿਚ ਸਧ ਏਯਏੇ ਇਿ ਰਣਾਰੀ ਫਣਾਈ ਜਾਿੇ ਹਏ ਜੇ ਹੰਡ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯ ਸਏ ਰ ਹਿਚ ਅਹਧਆਏ 

ਸਭੇ ਹਸਯ ਨਿੀ ਆਉਦਾ ਜਾ ਠੀਏ ਨਿੀ ੜਾਉਦਾ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਉਸ ਅਹਧਆਏ ਦੀ ਤਨਐਾਿ ਯਏ ਸਏੇ। 
 
ਅਯ ਸਯਏਾਯੀ ਡਾਏਟਯ ਠੀਏ ਇਰਾਜ ਨਾ ਏਯੇ ਤਾਂ ਰਾਭ ਸਬਾ ਭੀਹਟੰ ਏਯਏੇ ਉਸ ਡਾਏਟਯ ਦੀ ਤਨਐਾਿ ਯਏ 

ਸਏੇ।ਜ ੇਯਾਸਨ ਿਾਰਾ ਠੀਏ ਯਾਸਨ ਨਾਿ ਦੇਿੇ , ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚਯੀ ਏਯੇ, ਤਾਂ ਯਾਸਨ ਿਾਰੇ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਰਾਭ ਸਬਾ ਏੈਸਰ 

ਏਯ ਸਏੇ । ਠਾਣੇਦਾਯ ਅਯ ਸਾਡੀ ਹਯਯਟ ਨਾ ਹਰਐੇ ਤੇ ਠਾਣੇਦਾਯ ਅਯ ਪਯਜੀ ਭ ੱ ਏਦਭਾਂ ਸਾਡ ੇਤੇ ਦਯਜ ਏਯੇ ਤਾ 
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ਰਾਭ ਸਬਾ ਠਾਣੇਦਾਯ ਦੀ ਤਨਐਾਿ ਯਏ ਸਏੇ। 
 
ਤ ਿਾਨ ੰ  ਏੀ ਰੱਦਾ ਿੈ ? ਇਸ ਤਯਾ ਏਯਨ ਨਾਰ ਸ ਧਾਯ ਿਿੇਾ ? ਸਾਨ ੰ  ਤਾ ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ ਇਸ ਤਯਾਂ ਏਯਨ ਨਾਰ 

ਇਿ ਸਾਯੇ ਸ ਧਯ ਜਾਣ ੇ। ਅਹਧਆਏ ਠੀਏ ੜਾਉਣੇ,ਡਾਏਟਯ ਠੀਏ ਇਰਾਜ ਏਯਨੇ,ਠਾਣੇਦਾਯ ਆਣਾ ਏੰਭ 

ਠੀਏ ਏਯੇਾ , ਯਾਸ਼ਨ ਿਾਰਾ ਠੀਏ ਯਾਸ਼ਨ ਦੇਿੇਾ।ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੇ ਉਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਜਯੀ ਰਏਾਂ ਦਾ 

ਅਹਧਏਾਯ ਿਿੇਾ। 
 

ਸ ਚਨਾ ਅਹਧਏਾਯ ਤ ਤਾ ਰੱਦਾ ਿੈ ਏੇ ਝਾਯਐੰਡ ਦੇ ਦਸਿੀ ਏਰਾਸ ਤੱਏ ਦੇ ਅਨੇਏਾਂ ਸਏ ਰਾਂ ਹਿਚ ਇਏ ਿੀ 

ਅਹਧਆਏ ਨਿੀ ਿੈ । ਹਜਿ ੇਿਭਨੀ ਉਚ ਹਿਹਦਆਰਾ ਏੇਨ ਾ , ਸਯਾਏੇਰਾ , ਐਯਸਾਿਾ ਹਿਚ 310 ਫੱਚੇ ਿਨ ਤੇ ਇੱਏ 

ਿੀ ਅਹਧਆਏ ਨਿੀ ਿੈ।ਹਸਯ ਭ ਦੇ ਸਏ ਰ ਹਿਚ 435 ਫੱਚੇ ਿਨ ਤੇ 10 ਜਭਾਤਾਂ ਹਿਚ ਏੇਿਰ 1 ਿੀ ਫੰਰਾ ਟੀਚਯ ਿੈ 

। ਇਿ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦੀ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ਿੈ ਹਏ ਟੀਚਯਾਂ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਏਯੇ।ਰਏਾਂ ਨੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਏਈ ਿਾਯ 

ਹਰਹਐਆ ਿੈ ਯ ਏਈ ਜਿਾਫ ਨਿੀ ਹਦਤਾ।ਏੀ ਸਾਡ ੇਫੱਚੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਯਹਿਭ ਏਯਭ ਤੇ ਿੀ ਯਹਿਣ ? 
ਏੀ ਸਾਡ ੇਰੱਐਾਂ ਏਯੜਾਂ ਫੱਹਚਆਂ ਦੇ ਬਹਿੱਐ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਦੀ ਨਾਰ ਹਐਰਿਾੜ ਨਿੀ ਿ ਹਯਿਾ? 

 

ਇਿ ਹਸਸਟਭ ਫੰਦ ਏਯਨਾ ਿੇਾ।ਹਜਿਨਾਂ ਰਏਾ ਦੇ ਫੱਚੇ ਉਥ ੇੜਦੇ ਿਨ।ਉਸ ਹੰਡ ਿਾਰੇ ਉਸ ਅਹਧਆਏ ਦੀ 

ਹਨਮ ਏਤੀ ਏਯਨ ਉਿੀ ਉਸਨ ੰ  ਏੱਢ ਸਏਦੇ ਿਣ।ਜ ਰਏ ਿਸਤਾਰ ਤੇ ਇਰਾਜ ਏਯਿਾਉਣ ਰਈ ਜਾਦੇ ਿਨ ਉਿ ਿੀ 

ਸਯਏਾਯੀ ਡਾਏਟਯ ਨ ੰ  ਹਨਮ ਏਤ ਏਯਨੇ ਉਿੀ ਏੱਢਣੇ।ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਰਫੰਧ ਰਏਾਂ ਦੇ ਿੱਥ ਹਿਚ ਿਣਾ ਚਿੀਦਾ 

ਿੈ।ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਨਮ ਏਤ ਏਯਨ,ਅਦੇਸ ਦੇਣ,ਸਜਾ ਦੇਣ,ਨ ਏਯੀ ਤ ਏੱਢਣ ਤੱਏ ਦੇ ਏੰਭ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ 

ਜਯੀ ਰਏਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਿਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 
 

ਇਸ ਨਾਰ ਏਾਪੀ ਪਾਇਦਾ ਿਿੇਾ।ਅੱਜ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ੜਾਉਣ ਰਈ ਸਹਿਯੀ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਬਯਤੀ ਏਯ ਰੈਦੀ 

ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  15000 ਯ  ਦੇਦੀ ਿੈ।ਹਪਯ ਿੀ ਉਿ ਰਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ੜਾਉਣ ਨਿੀ ਜਾਦੇ।ਉਿਨਾਂ ਹਿਚ ਤਾ ਏਈ ਰਏ 

ਤਾ ਹੰਡਾਂ ਿਾਹਰਆ ਂਨਾਰ ਫੈਠਣ ਰਈ ਿੀ ਹਤਆਯ ਨਿੀ ਿਨ। 
 
ਜੇ ਹਸੱਧੇ ਹੰਡ ਿਾਰੇ ਰਏ ਅਹਧਆਏ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਏਯਨੇ ਤਾ ਉਸ ਹੰਡ ਦੇ ੜੇ ਹਰਐੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਯ ਜਾਯ 
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ਹਭਰੇਾ।ਉਿ ਤਾ 5000 ਭਿੀਨੇ ਤੇ ਿੀ ੜਾ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਅਯ ਉਿ ਠੀਏ ਨਿੀ ੜਾਉਣੇ ਤਾ ਰਏ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਜਾ 
ਿੀ ਦੇ ਸਏਦੇ ਿਨ। 

 
ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਦਰ ਏੇ ਜੇ ਅਹਜਿਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤੇ ਹਜਰਾ ਅਤੇ ਫਰਾਏ ੱਧਯ ਤੇ ਹਏਸੇ ਿੀ ਅਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਿ ਏਭ ਦੇਣ ਤੇ 
ਤਰਫ ਏਯਨ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਏਰ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਹਜਰਾ ਜਾ ਫਰਾਏ ਦੇ ਹਏਸੇ ਿੀ ਅਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਜਨਤਾ 

ਹਨਯਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਏਦੀ ਿਿੇ । ਏ ਰੈਏਟਯ ਤੱਏ ਨ ੰ  ਏਹਿ ਸਏਦੀ ਿਿੇ ਹਏ ਇਸ ਤਯਾ ਏਯ।ਜੇ ਉਿ ਨਿੀ ਏਯਦਾ ਤਾ 
ਏ ਰੈਏਟਯ ਤੱਏ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਤਰਫ ਰਾਭ ਸਬਾ ਏਯ ਸਏਦੀ ਿਿੇ।ਤਸੀਰਦਾਯ,ਫੀ.ਡੀ..,ਯਾਸਨ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  

ਤਰਫ ਏਯ ਸਏਣ।ਜੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਿ ਏਭ ਤੇ ਏਈ ਿੀ ਅਹਧਏਾਯੀ ਿਾਜਯ ਨਾ ਿਿੇ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਏਰ ਉਸ ਨ ੰ  
ਸਜਾ ਦੇਣ ਤੱਏ ਦੀ ਤਾਏਤ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
 

ਫਰਾਏ ਤੇ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਸੱਧਾ ਿ ਏਭ ਦੇਣ,ਤਰਫ ਏਯਨ,ਅਯ ਉਿ ਿ ਏਭ ਨਾ ਭੰਨੇ ਤਾ ਸਜਾ ਦੇਣ 
ਤੱਏ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਿਿੇ।ਫਰਾਏ ਤੇ ਹਜਰਾ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਤੇ ਫਯਐਾਸਤੀ ਦੇ ਿ ਏਭਾਂ ਤੇ ਿੀ 
ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਤੇ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਯੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਸਤਐਤ ਏਯ ਸਏੇ। 
 

ਯਾਜ ੱਧਯ ਦੇ ਹਏਸੇ ਿੀ ਅਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਆਣੇ ਹੰਡ ਦੇ ਸਫੰਧ ਹਿਚ ਏਈ ਿੀ ਸ ਚਨਾ ਭੰਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਹੰਡ ਦੀ 
ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਿਿੇ।ਹਏਉਹਏ ਹੰਡ ਦੇ ਫਾਯੇ ਿੱਐ ਿੱਐ ਮਜਨਾ ਫਣਦੀਆਂ ਯਹਿੰਦੀਆਂ ਿਨ।ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਫਾਯੇ 
ਪੈਸਰਾ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਏੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ ਜਾ ਯਿੀ ਿੈ।ਇਿ ਸਾਯੀ ਸ ਚਨਾ 

ਭੰਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਹੰਡ ਦੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 
 
 

ਯਕਾਯੀ  ਤ ਕੂੰ ਟਯਰ ਸਵ : 
 

ਏੇਦਯ ਤੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਤ ਹਜੰਨਾ ਿੀ ੈਸਾ ਆਉਦਾ ਿੈ,ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਐ ੱ ਰਾ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਾ ਹਏ ਹਏਸੇ ਮਜਨਾ ਹਿਚ 
ਫੰਹਨਆ ਿਿੇ।ਸਾਨ ੰ  ਏਈ ਮਜਨਾ ਨਿੀ ਚਾਿੀਦੀ।ਸਾਨ ੰ  ਫ ਢੇਾ ੈਨਸ਼ਨ,ਹਿਧਿਾ ੈਨਸ਼ਨ,ਨਯੇਾ,ਯਾਸ਼ਨ,ਇੰਦਯਾ ਹਿਏਾਸ 
ਮਜਨਾ ਸਾਨ ੰ  ਏਈ ਮਜ਼ਨਾ ਨਿੀ ਚਾਿੀਦੀ। 
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ਅਯ ਤ ਸੀ ਇਏ ਹੰਡ ਨ ੰ  5 ਏਯੜ ਦੀ ਮਜਨਾ ਯਾਸੀ ਬੇਜ਼ ਯਿੇ ਿ ਤਾ ਆ ਸਾਨ ੰ  3 ਏਯੜ ਿੀ ਬੇਜ਼ ਹਦਉ ਯ ਉਿ 

ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਐ ੱ ਰਾ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਾ ਹਏ ਹਏਸੇ ਮਜਨਾ ਹਿਚ ਫੰਹਨਆ । ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਫੈਠ ਹਏ ਪੈਸਰਾ 
ਏਯਨ ਏੇ ਉਸ ਹਿਚ ਹਏਨਾ ੈਸਾ ਸੰਚਾਈ ਰਈ ਐਯਚ ਏਯਨਾ ਿੈ ਹਏੰਨਾ ੈਸਾ ਹਸਹਐਆਂ ਤੇ,ਹਏੰਨਾ ੈਸਾ ਹਸਿਤ ਤੇ ਐਯਚ 
ਏਯਨਾ ਿੈ।ਹੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਿ ਤਹਿ ਏਯੇੀ ਹਏ ਹਏੰਨਾ ੈਸਾ ਹਏਥੇ ਹਏਥੇ ਐਯਚ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
 

ਉਸੇ ਤਯਾ ਿੀ ਜਨਤਾ ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਏਯੇੀ ਹਏ ਫੀ.ੀ.ਰ. ਹਏਸ ਨ ੰ  ਭੰਹਨਆ ਜਾਿੇ । ਉਸਦਾ ੈਭਾਨਾ ਏੀ ਿਿੇਾ ? 

ਿਾਂਏਾਂ ਹਿਚ ਹਜਸ ਦੇ ਏਰ ਅਯਏੰਡੀਸਨ ਨਿੀ ਿੈ ਉਸ ਨ ੰ  ਫੀ.ੀ.ਰ. ਭੰਹਨਆ ਜਾਦਾ ਿੈ । ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਇਏ 

ਹਯਏਸਾ ਚਰਾਉਣ ਿਾਰਾ ਿੀ 5000 ਯ  ਭਿੀਨਾ ਤ ਹਜਆਦਾ ਏਭਾ ਰੈਦਾ ਿੈ ।ਰੇਹਏਨ ਇਨਾਂ ਏਭਾਉਣ ਦੇ ਫਾਿਜ ਦ 

ਿੀ ਦ ਡੰ ਦੀ ਯਟੀ ਿੀ ਨਿੀ ਐਾ ਸਏਦਾ । ਇਏ ਝ ੱੀ ਹਿਚ ਏੀੜੇ ਭਏਹੜਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਦੀ ਹਜਉ ਹਯਿਾ ਿੈ। ਯ 

5000 ਹੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਹਿਚ ਫਿ ਤ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। 
 

 ਯੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਈ ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਫੈਠ ਹਏ ੈਭਾਨਾ ਫਣਾ ਦੇਣਾ ਹਫਰਏ ਰ ਰਤ ਿਿੇਾ।ਹਦੱਰੀ ਦੇ ਰਈ ਜ਼ ਫੀ.ੀ.ਰ. 
ਿੈ। ਉਿ ਏਰਭਾਂਡੀ ਦੇ ਫੀ.ੀ.ਰ. ਦਾ ਭਾਦੰਡ ਹਫਰਏ ਰ ਿੱਐਯਾ ਿਿੇਾ। 
 

ਹੰਡ ਦਾ ਸਭਾਜ ਫੈਠੇਾ ਤੇ ਹੰਡ ਦਾ ਸਭਾਜ ਇਿ ਤਹਿ ਏਯੇਾ ਹਏ ਉਸ ਦੇ ਏਰ ਯਹਿਣ ਦੇ ਰਈ ਯ ਨਿੀ ਿੈ।ਉਿ ਨ ੰ  
ਅਸੀ ਯ ਦੇਿਾੇ।ਸਭਾਜ ਉਸਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਪੰਡ ਹਿਚ ਯ ਫਣਾ ਏੇ ਦੇਿੇਾ।ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਏਸੇ ਇੰਦਯਾ ਹਿਏਾਸ ਮਜਨਾ 
ਭ ੰ ਿ ਨਾ ਦੇਐਣਾ ਿੇ।ਅੱਜ ਇੰਦਯਾ ਹਿਏਾਸ ਮਜਨਾ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਸਯਏਾਯ ਇਏ ਸਾਰ ਹਿਚ ੨ ਯਾਂ ਜੇ ੈਸੇ ਬੇਜਦੀ 
ਿੈ।ਹਯਸਿਤ ਐਾ ਏੇ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਭਰ ਜਾਦਾ ਿੈ ਹਜਨਾ ਨ ੰ  ਉਸਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ।ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਇਿ 

ਪੈਸਰਾ ਏਯਨੇ ਏਣ ਫੇਯ ਿੈ।ਸਾਹਯਆਂ ਨ ੰ  ਯ ਫਣਾ ਏੇ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣੇ । ਹਜਸ ਆਦਭੀ ਦੇ ਏਰ ਐਾਣ ਰਈ ਏਭਾਉਣ 

ਰਈ ਏਈ ਸਾਧਨ ਨਿੀ ਿੈ ਉਸਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਏ ਝ ਹਦਨਾਂ ਰਈ ਐਾਣਾ ਦੇ ਸਏਦੀ ਿੈ । ਤਾ ਹਏ ਉਿ ਬ ੱ ਐਾ ਨਾ ਭਯੇ । 
 ਯੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਇਿ ਪਯਜ ਿਿੇਾ ਹਏ ਏਈ ਬ ੱ ਐਾ ਨਾ ਸਿੇ।ਹੰਡ ਦੇ ਿਯੇਏ ਦੇ ਹਸਯ ਤੇ ਛੱਤ ਿਿੇ।ਉਸ ਹੰਡ ਦਾ 
ਿਯੇਏ ਫੱਚਾ ਸਏ ਰ ਜਾਿੇ।ਉਸ ਹੰਡ ਦੇ ਿਯੇਏ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਏੱੜਾ ਿਿੇ।ਇਸ ਰਈ  ਯਾ ਸਭਾਜ ਹਪਏਯ ਏਯੇਾ। ਯੀ 
ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਪਏਯ ਏਯੇੀ ਉਸ ੈਸੇ ਨ ੰ  ਇਸ ਰਈ ਿਯਹਤਆ ਜਾਿੇਾ। 
 

ਇਸ ਤਯਾ ਨਾਰ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਚਾਿੇ,ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਯ ਜਾਯ,ਏਈ ਐੇਤੀ ਏਯਨੀ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਏਯਜ਼ਾ ਚਾਿੀਦਾ 
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ਿੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਰਏ ਸਾਿ ਏਾਯਾਂ ਦੇ ਚ ੰਰ ਹਿਚ ਪਸ ਜਾਦੇ ਿਨ।ਤੇ ਏੰਾਰ ਿ ਜਾਦੇ ਿਨ। 100% ਹਿਆਜ ਦੇਣਾ ੈਦਾ ਿੈ । 
ਹਪਯ ਉਿ ਰਾਭ ਸਬਾ ਤ ਏਯਜਾ ਰੈ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਅਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਭ ਪਤ ਹਿਚ ਹਭਰੇਾ ਤਾ ਉਿ ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਿੀ ਏਯਜਾ 

ਦੇ ਸਏੇੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਏਈ ਇਰਾਹਏਆਂ ਹਿਚ ਅਜ ਹਏਸਾਨ ਐ ਦਏਸੀਆਂ ਏਯ ਯਿੇ ਿਨ। ਰਾਭ ਸਬਾ ਤ ਭ ਪਤ ਪੰਡ ਰੈਣ ਤੇ 

ਐ ਦਏਸੀਆਂ ਫੰਦ ਿ ਜਾਣੀਆਂ।ਅਯ ਹਏਸੇ ਹਏਸਾਨ ਦੀ ਿਾਰਤ ਐ ਦਏਸੀ ਤੱਏ ਿ ੰ ਚੇੀ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਉਸ ਨ ੰ  

ਏਯਜਾ ਦੇ ਦੇਿੇੀ। 
 
ਤੀਸਯੀ ੱਰ ਜਦ ਪਸਰ ਹਨਏਰਦੀ ਿੈ ਤਾ ਏਈਆਂ ਹਏਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਰ ਪਸਰ ਯੱਐਣ ਦੇ ਰਈ ਜਾਿ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ਉਧਯ 

ਭੀਿ ਆ ਜਾਦਾ ਿੈ ਤੇ ਪਸਰ ਫਯਫਾਦ ਿ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਜੇ ਪਸਰ ਯੱਐਣ ਦੇ ਰਈ  ਦਾਭ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਿ ਣ 

ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਭ ਪਤ ਪੰਡ ਹਿਚ ਫਣਾ ਏੇ ਦੇਿੇੀ। 
 

ਭੰਨ ਰਿ ਜੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਏਈ ਪੈਏਟਯੀ ਰਾਉਣਾ ਚਾਉਣ ਤਾ ਉਸ ੈਸੇ ਨਾਰ ਹਭੱਰ ਰਾ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਚੰਨੇਈ ਦੇ ਏਰ 

ਇਏ ਹੰਡ ਿੈ ਏ ਟਭਫਾਏਭ ਉਥ ਦੇ ਸਯੰਚ ਇਰੇ ਿੈ।ਉਿ ਹਿਰਾਂ ਏੈਭੀਏਰ ਇੰਜ਼ਨੀਅਯ ਸੀ।ਆਣੀ ਨ ਏਯੀ ਛੱਡ 

ਏੇ 15 ਸਾਰ ਹਿਰਾ ਹੰਡ ਏ ਟਭਫਾਏਭ ਦੇ ਸਯੰਚ ਫਣ ।ਉਸ ਹੰਡ ਹਿਚ 1000 ਰਿਾਯ ਿੈ।ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜਾ 

ਰਾਇਆ ਹਏ ਹੰਡ ਦੀ ਭਿੀਨੇ ਦੀ 50 ਰੱਐ ਦੀ ਐੱਤ ਿੈ।ਰਏ ਐਾਣਾ ਐਾਣ,ਸਾਫਣ,ਤੇਰ, ਹਏਸ ਹਏਸਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ 

ਿਯਤ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਇਰੇ ਦਾ ਏਹਿਣਾ ਸੀ ਹਏ 80% ਚੀਜਾਂ ਹੰਡ ਹਿਚ ਿੀ ਫਣ ਸਏਦੀਆਂ ਿਨ।ਸਾਫਣ ਹੰਡ ਹਿਚ 

ਫਣ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਝਨੇ ਤ ਚਰ ਹੰਡ ਹਿਚ ਏੱਢ ੇਜਾ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਤੇਰ ਹੰਡ ਹਿਚ ਫਣ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਇਟਾਂ ਹੰਡ ਹਿਚ ਫਣ 

ਸਏਦੀਆਂ ਿਨ।ਹੰਡ ਦੀਆਂ 80% ਚੀਜਾਂ ਹੰਡ ਹਿਚ ਫਣ ਸਏਦੀਆਂ ਿਨ।ਹਏਉ ਨਾ ਇਿ ਚੀਜਾਂ ਹੰਡ ਹਿਚ ਫਣਾਈਆਂ 

ਜਾਣ।ਭ ਪਤ ਹਿਚ ਪੰਡ ਆਉਣ ੇਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਪੰਡ ਹਿਚ ਹਭੱਰ ਉਦਮ ਆਹਦ ਰਾ ਸਏਦੇ ਿਾ।ਜੇ ਇਿ ਚੀਜਾ 

ਹੰਡ ਹਿਚ ਫਣਾਉਣ ਰੱ ੈਣ ਤਾ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਤੇ ਯੀਫੀ ਜਰਦੀ ਦ ਯ ਿ ਸਏਦੀ ਿੈ। 
 
 ਨੇ ਦੇ ਏਰ ਇਏ ਫਰਾਏ ਹਿਚ ਏਈ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਹਛਰੇ ਏਈ ਸਾਰਾਂ ਤ ਫਿ ਤ ਿੀ ਸਪਰਤਾ ਨਾਰ ਇਿ ਚੱਰ ਹਯਿਾ 

ਿੈ।ਇਿਨਾਂ ਹੰਡਾ ਹਿਚ ਿਯ ਸਾਰ ਜ ਨ ਤ ਸਤੰਫਯ ਤੱਏ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਬ ੱ ਐਭਯੀ ਦਾ ਸਾਿਭਣਾ ਏਯਨਾ ੈਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਦਯਾਨ 

ਜਾ ਤਾ ਰਏ ਸਹਿਯਾਂ ਿੱਰ ਚਰੇ ਜਾਦੇ ਸਨ,ਜਾ ਸਾਿ ਏਾਯ ਤੇ 150% ਤੇ ਹਿਆਜ  ਏਯਜਾ ਰੈਦ ੇਸਨ।ਜੇ ਸਾਿ ਏਾਯ ਤ 

100 ਹਏਰ ਅਨਾਜ ਰੈਦ ੇਿਾ ਤਾ ਚਾਯ ਭਿੀਹਨਆਂ ਫਾਅਦ 150 ਹਏਰ ਅਨਾਜ ਚ ਏਾਣਾ ੈਦਾ।ਇਸ ਦੇ ਫਾਿਜ ਦ ਜਦ ਿੀ 

ਫ ਰਾਇਆਂ ਜਾਦਾ ਤਾ ਆਣੀ ਐੇਤੀ ਦਾ ਏੰਭ ਛੱਡ ਏੇ ਸਾਿ ਏਾਯ ਦੇ ਐੇਤਾਂ ਹਿਚ ਤੇ ਯ ਹਿਚ ਭ ੱ ਪਤ ਏੰਭ ਏਯਨ ਜਾਣਾ 
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ੈਦਾ।ਇਸ ਨਾਰ ਆਣੀ ਐੇਤੀ ਤੇ ਫਿ ਤ ਅਸਯ ੈਦਾ ਆਣੇ ਐੇਤਾਂ ਹਿਚ ਫਾਰਣ ਿਾਰੀ ਰੱਏੜ ਿੀ ਭ ੱ ਪਤ ਹਿਚ ਹਰਆ 

ਏੇ ਦੇਣੀ ੈਦੀ। 
 

ਇਏ ਿਾਯ ਇਏ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਫੈਏ ਸ ਯ  ਏੀਤਾ।ਉਥ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਏਭੇਟੀ ਫਣਾ ਏੇ ਉਸ ਏਭੇਟੀ ਨ ੰ  ਸਾਯੇ ਹੰਡ 

ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਹਜਨਾ ਅਨਾਜ ਏਯਜੇ ਤੇ ਦੇ ਹਦੱਤਾ।ਹਏਸੇ ਿੀ ਯਿਾਯ ਨ ੰ  100 ਹਏਰ ਅਨਾਜ ਚਾਯ ਭਿੀਹਨਆ ਦੇ ਫਾਅਦ 

125 ਹਏਰ ਅਨਾਜ ਿਾਹਸ ਏਯਨਾ ਹਆ।ਸਾਿ ਏਾਯ ਦੀ ਿੰਾਯ ਤ ਿੀ ਛ ੱ ਟੀ,੪ਸਾਰ ਹਿਚ ਇਏ ਹੰਡ ਸੰਸਥਾਂ ਤ ਹਰਆ 

ਏਯਜਾ ਰਾਿ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਉਸ ਤ ਫਾਅਦ ਏਭੇਟੀ ਦੇ ਏਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੰਡਾਯ ਜਭਾਂ ਿ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਅਜ ਨੇੜ ਦੇ 150 ਹੰਡਾਂ 

ਹਿਚ ਇਿ ਸਏੀਭ ਸਪਰਤਾ  ਯਿਏ ਚੱਰ ਯਿੀ ਿੈ।ਅਯ ਭ ਪਤ ਪੰਡ ਆਿੇਾ ਤਾ ਰਏ ਆਣੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਇਸ ਤਯਾ 

ਦਾ ਅਨਾਜ ਫੈਏ ਿੀ ਸ ਯ  ਏਯ ਸਏਣੇ।ਇਸ ਨਾਰ ਬ ੱ ਐ ਤੇ ਸਾਿ ਏਾਯ ਦਿਾ ਦੇ ਚ ੰ ਰ ਹਿਚ ਫੱਚ ਸਏਦੇ ਿਾ। 
 

ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਮਜਨਾਿਾਂ ਫੰਦ ਏਯਏੇ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਹਸੱਧੇ ਐ ੱ ਰੇ ਪੰਡ ਬੇਜਣ ੇਚਿੀਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਇਏ ਹਿਚਾਯ ਨਾਰ ਏਰਾਂਤੀ ਆ 

ਸਏਦੀ ਿੈ। 
 

ਕੀ ਗਰਾਭ ਬਾ ਨੂੂੰ  ਤਾਕਤ ਦਣ ਨਾਰ ਬਕਯਸ਼ਟਾਚਾਯ ਵਧਗਾ ? 

 
ਏ ਝ ਰਏ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਅਯ ਹਸੱਧਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਐ ੱ ਰਾ ਪੰਡ ਜਾਿੇਾ ਤਾ ਉਸਦਾ ਰਤ ਇਸਤੇਭਾਰ ਿ ਸਏਦਾ 

ਿੈ। ਤਾ ਅਸੀ ਰਏਾਂ ਨ ੰ   ਹਛਆਂ ਹਏਿੇ ਰਤ ਇਸਤੇਭਾਰ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ?ਏ ਝ ਰਏਾਂ ਨੇ ਹਏਿਾ ਏੇ ਅਯ ਹਏਸੇ ਰਾਭ ਸਬਾ 

ਨ ੰ  ਹਤੰਨ ਏਯੜ ਯ  ਉਯ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਫੈਠ ਹਏ ਰਏਾਂ ਦਾ ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਿਇਆ ਹਏ ਅਸੀ ਹਤੰਨ 

ਏਯੜ ਦਾ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯਾੇ ਆਸ ਹਿਚ ਯਰ ਹਭਰ ਏੇ ਿੰਡ ਏੇ ਐਾ ਰੈਦੇ ਿਾ।ਤਾ ਇਸ ਹਿਚ ਏੀ ਫ ਯਾ ਿੈ। ਜੇ ਸਾਯੇ 

ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਫੈਠ ਹਏ ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਅੱਜ ਇਸ ੈਸੇ ਨ ੰ  ਏਣ ਐਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਅਹਧਏਾਯੀ ਐਾਦ ੇਨੇ,ਨੇਤਾ ਐਾਦ ੇ

ਨੇ,ਫੀ.ਡੀ..,ਐਾਦੇ ਨੇ,ਤਿਸੀਰਦਾਯ ਐਾਦੇ ਨੇ,ਏ ਰੈਏਟਯ ਐਾਦ ੇਨੇ ਜੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਆਸ ਹਿਚ ਯਰ ਹਭਰ ਏੇ ਿੰਡ 

ਰੈਦ ੇਨੇ ਤਾ ਏੀ ਿਯਜ ਿੈ?ੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਏਰ ਤਾ ਿ ੰ ਹਚਆਂ ਿੈ। 
 

ਰੇਹਏਨ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਇਸ ਤਯਾ ਨਿੀ ਏਯਨ।ੇ ਤਿਾਨ ੰ  ਏੀ ਰੱਦਾ ਿੈ? ਇਏ ਫੱਚੇ ਨ ੰ  ਭਾਂ ਹਉ ਹਜਆਦਾ ਹਆਯ 

ਏਯਦਾ ਿੈ ਜਾ ਇਏ ਸਏ ਰ ਟੀਚਯ? ਭਾਂ ਹਉ ਹਜਆਦਾ ਹਆਯ ਏਯਦਾ ਿਨ । ਤਾ ਏੀ ਤ ਸੀ ਸਚਦ ੇਿ ਹਏ ਜ ਭਾਂ ਫਾ 
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ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਫੈਠਣ ੇਤੇ ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨੇ ਹਏ ਸਾਡ ੇਫੱਹਚਆਂ ਦੇ ਰਈ ਸਏ ਰ ਨਾ ਫਣੇ?ਏੀ ਉਿ ਏਹਿਣੇ ਹਏ 
ਸਾਡੇ ਫੱਹਚਆਂ ਰਈ ਹਸਿਤ ਏੇਦਯ ਨਾ ਫਣਾਉ?ਏੀ ਉਿ ਏਹਿਣੇ ਇਿ ਚੀਜਾਂ ਨਾ ਫਣਾਈ ਤੇ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਿੰਡ ਏੇ ਐਾ 

ਜਾਈ?ਇਿ ਏਦੇ ਨਿੀ ਿਿੇਾ।ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਿਾਹਰਆ ਂਨ ੰ  ਆਣੀ ਹਜ਼ਦੀ ਦੇ ਿਯੇਏ ਹਿਰ  ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਿੈ।ਉਿ 

ਹਸਹਐਆਂ ਤੇ ਿੀ ੈਸਾ ਐਯਚ ਏਯਨੇ।ਹਸਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੇ ਿੀ ੈਸਾ ਐਯਚ ਏਯਨੇ,ਉਿ ਸੜਏਾਂ ਤੇ ਿੀ ੈਸਾ ਐਯਚ 

ਏਯਨ।ੇਇਿ ਸਚਣਾ ਹਏ ਉਿ ੈਸੇ ਯਰ ਹਭਰ ਏੇ ਿੰਡ ਏੇ ਐਾ ਜਾਣੇ ਇਿ ਇਏ ਏਰਨਾਂ ਿੀ ਿੈ। 
 

ਦ ਸਯਾ ਦ ਯਉਮ ਇਿ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ ਹਏ ਸਯੰਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਿੀ ਨਾ ਫਰਾਿੇ ਤੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਝ ਠੇ 

ਦਸਤਐਤ ਏਯਿਾ ਰਿੇ।ਇਿ ਹਫਰਏ ਰ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ,ਰੇਹਏਨ ਅੱਜ ਿੀ ਇਿੀ ਿ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਹੰਡ ਹਿਚ ੈਸਾ ਭ ਪੱਤ ਪੰਡ 

ਹਿਚ ਆ ਜਾ ਹਫਨਾ ਭ ਪੱਤ ਪੰਡ ਹਿਚ ਆ।ਅਯ ਸਯੰਚ ਬਹਯਸਟ ਿੈ ਤਾ ਉਿ ੈਸਾ ਐਾ ਜਾਿੇਾ।ਅਯ ਮਜਨਾ 

ਹਿਚ ੈਸਾ ਆਉਦਾ ਿੈ ਉਿ ਤਾ ਹਪਯ ਿੀ ੈਸਾ ਐਾਦਾ ਿੈ।ਜੇ ਹਫਨਾ ਮਜਨਾ ੈਸਾ ਆਿੇਾ ਤਾ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ੈਸਾ ਐਾਣਾ 

ਿੈ।ਸਯੰਚ ਨੇ ਤਾ ੈਸਾ ਐਾਣਾ ਿੀ ਐਾਣਾ ਿੈ।ਏਈ ਇਿ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਜੇ ਮਜਨਾ ਹਿਚ ੈਸਾ ਆਉਦਾ ਿੈ ਤਾ ੱਟ ੱਟ 

ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ੈਸਾ ਹਭਰ ਤਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਇਿ ਹਫਰਏ ਨ ਰਤ ੱਰ ਿੈ।ਹਏਸੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਹਏੰਨਾ ੈਸਾ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਭਰ ਹਯਿਾ ਿੈ 

ਇਿ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਸ ਹੰਡ ਦਾ ਸਯੰਚ ਹਏੰਨਾ ਬਹਯਸਟ ਿੈ ਤੇ ਉਥ ੇਦੀ ਜਨਤਾ ਹਏੰਨੀ ਜਾਯ ਏ ਿੈ।ਜਨਤਾ 

ਹਜੱਥ ੇਹਜੱਥ ੇਅਿਾਜ aਠਾਉਦੀ ਿੈ,ਉਥ ੇਜਨਤਾ ਤੱਏ ਿੱਧ ੈਸਾ ਿ ੰ ਚਦਾ ਿੈ।ਹਜੱਥ ੇਹਜੱਥ ੇਜਨਤਾ ਅਿਾਜ ਉਠਾਿੇੀ ਉਥ ੇ

ਭ ਪੱਤ ਪੰਡ ਦਾ ੈਸਾ ਿੀ ਿ ੰ ਚੇਾ।ਅੱਜ ਜਦ ਮਜਨਾਿਾਂ ਹਿਚ ੈਸਾ ਆਉਦਾ ਿੈ ਤਾ ਉਸ ੈਸੇ ਦੀ ਚਯੀ ਯਏਣ ਰਈ 

ਉਸ ਦੇ ਰਾਬ ਾਤ ਰਏਾਂ ਦੀ ਯ ਚੀ ਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਫਾਏੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਸ ਨਾਰ ਏਈ ਭਤਰਫ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਹਜਿ ੇ

ਇੰਦਯਾ ਹਿਏਾਸ ਮਜਨਾ ਨਾਰ ਭੰਨ ਰਿ ਇਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਹਤੰਨ ਯਾਂ ਰਈ ੈਸਾ ਆਿੇ ਉਸ ਹਿਚ ਫਿ ਤ ੱਟ ਰਏਾਂ ਦੀ 

ਯ ਚੀ ਿਿੇੀ। ਜੇ ਸਯੰਚ ਹਤੰਨਾਂ ਦਾ ੈਸਾ ਚਯੀ ਏਯ ਰਿ ੇਜਾ ਹਤੰਨਾ ਨ ੰ  ਹਯਸਿਤ ਦੇ ਏੇ ੈਸਾ ਐਾ ਜਾਿ ੇਤਾ ਿਯ ਹਏਸੇ 

ਨ ੰ  ਏਈ ਭਤਰਫ ਨਿੀ ਿੈ।ਏਈ ਅਿਾਜ ਨਿੀ ਉਠਾਉਦਾ।ਉਿ ਹਤੰਨ ਰਏ ਿੀ ੀਹੜਤ ਿਨ।ਜੇ ਭ ਪੱਤ ਪੰਡ ਦਾ ੈਸਾ 

ਆਿੇਾ ਤਾ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੀ ਨਜਯ ਉਸ ਤੇ ਿਿੇੀ।ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਉਸ ਹਿਚ ਦਐਰ ਦੇਣੇ।ਸਾਡਾ ਇਿ ਭੰਨਣਾ ਿੈ 

ਹਏ ਭ ਪੱਤ ਪੰਡ ਦੇ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਰੜਣ ਦੇ ਰਈ ਸਾਯਾ ਹੰਡ ਹਤਆਯ ਿਿੇਾ ਤੇ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਦੇ ਹਿਚ 

ਜਯ ਯ ਏਭੀ ਆਿੇੀ।ਹਏਉਹਏ ਸਾਯਾ ਹੰਡ ਉਸ ੈਸੇ ਨ ੰ  ਿਯਤਣ ਦੇ ਦਐਰ ਦੇਿੇਾ।ਅੱਜ ਬਹਯਸਟ ਸਯੰਚ ਜਾ ਬਹਯਸਟ 

ਅਹਧਏਾਯੀ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਜਨਤਾ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯਦੀ।ਸਿਯਾਜ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਹਸੱਧੀ ਸਜਾ ਦੇ ਸਏਦੀ 

ਿੈ।ਜਯ ਯਤ ੈਣ ਤੇ ਏੱਢ ਿੀ ਸਏਦੀ ਿੈ। 
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ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਤ ਨੀਤੀਆ ਂਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ਯਕਸ ਰਈ ਜਾਵ: 
 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਭ ਤਾਫਏ ਹਿਧਾਨਏ ਤੇ ਸੰਸਦ,ਫਰਾਏ ਤੇ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਤ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯੀ ਿ ੰ ਦ ੇ

ਿਨ।ਰੇਹਏਨ ਸੰਹਿਧਾਨ ਜਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਏਈ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ਰਿੀ ਹਦੱਤੀ ਈ।ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਉਿਨਾਂ ਦੀ 

ਹਡਊਟੀ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਏ ਜੇ ਸੰਸਦ ਜਾ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਹਿਚ ਏਈ ਏਾਨ ੰ ਨ ਾਸ ਏੀਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਉਿ ਉਸ ਏਾਨ ੰ ਨ 

ਦੀ ਇੱਏ ਏਾੀ ਰੈ ਏੇ ਫਰਾਏ ਤੇ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਤੇ ਆਉਣੇ।ਉਸ ਇਰਾਏੇ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਏਾਨ ੰ ਨ 

ਦੀਆਂ ਏਾੀਆਂ ਿੰਡ ਏੇ ਉਥ ਦੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ  ਛੇੀ ਹਏ ਤ ਸੀ ਇਸ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਏੀ ਏਹਿਣਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿ?ਜਨਤਾ ਉਸਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਚਯਚਾ ਏਯੇੀ ਤੇ ਜ ਹਿਚਾਯ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦਾ ਿਿੇਾ ਉਿੀ ੱਰ ਉਸ 

ਹਿਧਾਨਏਾਯ ਜਾ ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਨ ੰ  ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਯੱਐਣੀ ਿੇੀ ਹਏ ਭੇਯੇ ਇਰਾਏੇ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਇਿ ਯਾਇ ਿੈ। 
 

ਅੱਜ ਅਸੀ ਆਣੇ ਇਰਾਏੇ ਦੇ ਹਿਧਾਨਏਾਯ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਚ ਣ ਏੇ ਬੇਜਦ ੇਿਾ।ਅਸੀ ਉਸਨ ੰ  ਿਟਾਂ ਾਈਆਂ,ਉਿ 

ਹਿਰਾ ਸਾਡਾ ਰਤੀਹਨਧ ਿੈ ਫਾਅਦ ਹਿਚ ਏਾਯਸ ਤੇ ਬਾਜਾ ਦਾ ਜਾ ਹਏਸੇ ਿਯ ਾਯਟੀ ਦਾ ਰਤੀਹਨਧ ਿੈ।ਯ 

ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਤੇ ਸਯਏਾਯੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹਿਚਾਯ ਯੱਐਣ ਤ ਹਿਰਾਂ ਉਿ ਸਾਨ ੰ  ਨਿੀ  ਛਦਾ।ਅੱਜ ਏੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ?ਜ਼ 
ਸਨੀਆਂ ਾਧੀ ਏਹਿੰਦੀ ਿੈ ਸਾਯੇ ਏਾਯਸ ਿਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਿੀ ਿਟ ਏਯਦੇ ਿਨ,ਜ਼ ਅਡਿਾਨੀ ਜਾ ਹਨਹਤੰਨ 

ਡਏਯੀ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਬਾਜਾ ਉਸ ਤੇ ਿਟ ਏਯਦੀ ਿੈ।ਭਾਇਆਿਤੀ ਜ਼ ਏਹਿੰਦੀ ਿੈ ਉਸਦੀ ਾਯਟੀ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹਿਧਾਇਏ 

ਉਸਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਿਟ ਾਉਦੇ ਿਨ।ਸਾਡੇ ਦ ਆਯਾ ਚ ਣੇ  ਰਏਾਂ ਤੇ ਾਯਟੀ ਦੀ ਚੱਰਦੀ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਦੀ ਨਿੀ। 
 

ਿਾਈਏਭਾਂਡ ਦੀ ਇਸ ਦਾਦਾਹਯੀ ਨ ੰ  ਫੰਦ ਏਯਨਾ ਿਿੇਾ।ਜ ਜਨਤਾ ਏਿੇੀ ਹਿਧਾਇਏ ਨ ੰ  ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਤੇ ਸੰਸਦ 

ਭੈਫਯਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਜਾ ਹਏ ਏਹਿਣੀ ਿੇੀ।ਇਸ ਤਯਾ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਫਨਣ ਿਾਰੇ ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਤੇ 

ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਿੇਾ। 
 

ਹਪਯ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਹਨਊਏਰੀਅਯ ਰਾਇਹਫਰਟੀ ਿਯੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਾਸ ਏਯਨੇ ਭ ਸਏਰ ਿ ਜਾਣੇ।ਹਪਯ 

ਸੰਸਦ ਨ ੰ  ਦੇਸੀ ਹਿਦੇਸੀ ਏੰਨੀਆ ਂਜਾ ਹਿਦੇਸੀ ਸਯਏਾਯਾਂ ਦੇ ਦਫਾਅ ਹਿਚ ਆ ਹਏ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣਾ ਐਾ ਿ 

ਜਾਿੇਾ।ਹਪਯ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾਿਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਹਸਯਪ ਉਿੀ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਿੇੀ ਜ਼ ਰਏ ਚਾਿ ੰ ਣੇ। 
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ਕੁਦਯਤੀ ਕਭਆਂ ਤ ਸੱਕ: 
 

ਾਣੀ , ਜ਼ੰਰ , ਐਹਣਜ , ਤੇ ਿਯ ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਤੇ ਹਸੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਿੇ। 
 

ਜ਼ਭੀਨ: 

 
ਹਜਿ ੇਹਿਰਾ ਦੱਹਸਆ ਹਆ ਿੈ ਹਏ ਅਯ ਏਈ ਏੰਨੀ ਹਏਸੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਪੈਏਟਯੀ ਰਾਉਣੀ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾ ਉਸ 

ਪੈਏਟਯੀ ਰਾਉਣ ਦੇ ਰਈ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਤ ਇਜਾਜਤ ਰੈਣੀ ੈਦੀ ਿੈ।ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਹਿਚ ਏਈ ਨੇਤਾ,ਅਪਸਯ ੈਸੇ 

ਐਾਦੇ ਿਨ।ਉਿ ਹੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਨ ੰ  ੈਹਸਆਂ ਿਾਹਰਆ ਂਏਰ ਿੇਚ ਹਦੰਦੇ ਿਨ।ਹਏਸਾਨਾਂ ਨ ੰ   ਹਛਆ ਨਿੀ ਜਾਦਾ ਹਏ ਉਿ 

ਜ਼ਭੀਨ ਿੇਚਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਜਾ ਐੇਤੀ ਏਯਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਤਫਦੀਰੀ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਏ ਏਈ ਏੰਨੀ ਪਏੈਟਯੀ ਰਾਉਣੀ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਤ 

ਰਸਤਾਿ ਾਸ ਏਯਿਾਉਣ ਦੀ ਫਜਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਯੱਐਣਾ ਿੇਾ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਤ ਭਨਜ ਯੀ ਰੈਣ 

ਦੀ ਏਈ ਜਯ ਯਤ ਨਾ ਿਿੇ।ਉਿ ਉਸ ਹੰਡ ਦੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਤ ਭਨਜ ਯੀ ਰਿੇੀ।ਜ ਹੰਡ ਰਿਾਹਿਤ ਿ ਯਿ ਿਨ।ਹਜਥੇ 
ਹਜਥੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਭੀਨ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ,ੰਚਾਇਤ,ੰਚਾਇਤ ਸਏੱਤਯਾਂ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ 

ਏਯੇੀ।ਉਿ ੰਚਾਇਤ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਆਣੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਇਏਠ ਹਿਚ ਸਾਝੀ ਏਯਨੇ ।ਇਿ ਰਏ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨੇ ਹਏ 

ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਭੀਨ ਿੇਚਣੀ ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ,ਜੇ ਿੇਚਣੀ ਿੈ ਤਾ ਹਏਿੜੀਆਂ ਹਏਿੜੀਆਂ ਸਯਤਾਂ ਤੇ ਿੇਚਣੀ ਿੈ।ਜੇ ਉਿ ਸਯਤਾਂ 

ਉਸ ਏੰਨੀ ਨ ੰ  ਭਨਜ ਯ ਿੈ ਤਾ ਉਿ ਜ਼ਭੀਨ ਰੈ ਸਏਦੀ ਿੈ। 
 
ਇਸ ਤਯਾ ਜੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਜਾ ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਹਏਸੇ ਿੀ ਹੰਡ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਹਏਉਯਭੈਂਟ ਏਯਨਾ ਿਿੇ ਤਾ ਉਸ ਨ ੰ  

ਿੀ ਹੰਡ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਨ ੰ  ਫੇਨਤੀ ਏਯਨੀ ਿੇੀ ਜਾ ਹਸੱਧਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨਾਰ ੱਰ ਫਾਤ ਏਯਨੀ ਿਿੇੀ। 
 

ਏਈ ਹੰਡ ਹਜਥੇ 10-15% ਰਏਾਂ ਦੇ ਏਰ ਿੀ ਜ਼ਭੀਨ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਫਾਏੀ ਸਾਯੇ ਦੇ ਸਾਯੇ ਜ਼ਭੀਨ ਤੇ ਭਜਦ ਯੀ ਏਯਦੇ 

ਿਨ।ਜ਼ਭੀਨ ਿੇਚਣ ਦੀ ੱਰ ਆਉਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ੈਸਾ ਹਸਯਪ ਜ਼ਭੀਨ ਿਾਹਰਆ ਂਨ ੰ  ਹਭਰੇਾ।ਜ ਭਜਦ ਯੀ ਏਯਦੇ ਿਨ ਉਿਨਾਂ 

ਏ ਝ ਨਿੀ ਹਭਰੇਾ। ਰਾਭ ਸਬਾ ਏ ਇਯਭੈਟ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨ ਤ ਹਿਰਾ ਉਿਨਾਂ ਭਜਦ ਯਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਧਆਨ 
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ਯੱਐਣੇ।ਹਜਨਾ ਏਰ ਜ਼ਭੀਨ ਨਿੀ ਿੈ ਭਜਦ ਯੀ ਏਯਦੇ ਿਨ, ਤਾ ਹਸੱਧੇ ਿੀ ਹੰਡ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ 

ਿਿੇਾ। 
 

ਖਾਣਾਂ : 
 

ਛਟੇ ਭਟ ੇਐਾਣਾਂ ਦੇ ਉਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭਾਰਏੀਅਤ ਿਿੇ।ਿੱਡੀਆਂ ਐਾਣਾਂ ਤੇ ਭਾਰਏੀਅਤ  ਯੇ ਦੇਸ ਦੀ ਿਿੇ।ਇਸ ਤੇ 

ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਏਈ ਇਤਯਾਜ ਨਿੀ ਿਿੇਾ।ਯ ਇਸ ਦਾ ਰਮ ਰਏਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਿਾਸਤ ੇਿਿੇ।ਇਸ ਨ ੰ  ਹਏਿੇ ਠੀਏ ਤਯਾ ਨਾਰ 

ਰਾ  ਏੀਤਾ ਜਾਿ ੇਇਿ ਇਏ ੰਬੀਯ ਸਿਾਰ ਿੈ।ਅੱਜ ਐਾਣਾਂ ਦਾ ਯਹਭਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਤੇ ਏੇਦਯ 

ਸਯਏਾਯਾਂ ਦੇ ਏਰ ਿੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਧਏਾਯ ਦਾ ਇਸਤੇਭਾਰ ਰਤ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਿੈ ਹਯਸਿਤ ਰੈ ਹਏ ਰੈ 

ਹਏ ਐਾਣਾਂ ੱਟਣ ਦਾ ਏੰਭ ਫਿ ੱ ਤ ਿੀ ੱਟ ਏੀਭਤਾਂ ਤੇ ਏੰਨੀਆ ਂਨ ੰ  ਿੇਚ ਯਿੇ ਿਨ। 
 
ਏੀ ਐਾਣਾਂ ਦੇ ਯਹਭਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ?ਏ ਝ ਰਏਾਂ ਦਾ ਏਹਿਣਾਂ ਿੈ ਹਏ ਐ ਦਾਈ ਏਯਨ 
ਿਾਰੀਆਂ ਏੰਨੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਿਨ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਰਈ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਤੇ ਦਫਾਉ ਾ ਏੇ ਜਾ ੈਹਸਆਂ ਨਾਰ 

ਐਯੀਦਣਾ ਫਿ ਤ ਅਸਾਨ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਦਾ ਿੱਰ ਸਾਇਦ ਹਿਚਏਾਯਰਾ ਯਸਤਾ ਿਿੇਾ।ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਐਹਣਜ ਹਏਿੇ ਿਯਤ ੇਜਾਣ,ਹਏੰਨੀ ਭਾਤਯਾ ਹਿਚ ਏੱਢੇ 

ਜਾਣ ਇਸ ਤਯਾ ਦੀ ਯਾਸਟਯੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ ਬਯ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨਾਰ ਹਿਚਾਯ ਏਯਏੇ ਫਣਾਈ ਜਾਿੇ।ਉਸ 

ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਆਣੇ ਹੰਡ ਫਰਾਏ ਜਾ ਹਜਰੇ ਦੇ ਐਹਣਜ਼ ਦਾਯਥਾਂ ਦੇ ਯਹਭਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਰ 

ਰਬਾਹਿਤ ਿਣ ਿਾਰੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਦ ਆਯਾ ਹਭਰ ਫੈਠ ਹਏ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
 

ਜ਼ੂੰ ਗਰ : 
 

ਜ਼ੰਰ ਦਾ ਛਟੇ ਉਦਮ ਤੇ ਹਸੱਧਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭਰਏੀਅਤ ਿਿੇ।ਹਟੰਫਯ ਤੇ ਫਾਂਸ ਦਾ ਠੇਏਾ ਹਏਸੇ ਠੇਏੇਦਾਯ ਨ ੰ  ਉਥੇ 

ਦੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਤ ਹਫਨਾ ਨਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।ਰਾਭ ਸਬਾ ਿੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸਯਤਾਂ ਨੀਮਤ ਏਯੇੀ। 
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ਾਣੀ : 
 

ਹੰਡ ਦੀ ਸੀਭਾਂ ਹਿਚ ਿੱਣ ਿਾਰੇ ਜਰ ਸਯਤਾਂ ਤੇ ਉਥ ਦੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭਰਏੀਅਤ ਿਿੇੀ।ਾਣੀ ਦੇ ਿੰਡ ੇਸਯਤ 

ਹਜਿ ੇਦਹਯਆ,ਨਦੀਆਂ ਆਹਦ ਦੇ ਪੈਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਰ ਰਿਾਹਿਤ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਤ ਹਫਨਾ ਨਾ 

ਰ ਜਾਣ। 
 

ਯਕਾਯ ਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੂੰ ਭਾਂ ਦੀ ਵੂੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵ : 
 

ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਿੱਐ ਿੱਐ ਅਦਾਹਯਆਂ ਦੇ ਏੰਭ ਸਯਏਾਯੀ ਜਾਇਦਾਦ,ਸਯਏਾਯੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿਸਥਾਯ ਿਿੇ।ਿ ਣ ਯਾਜ 
ਸਯਏਾਯ ਤੇ ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਹਿਚ ਤਾ ਏੰਭਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਿ ਈ ਿੈ।ਯ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਿੱਐ ਿੱਐ ੱਧਯ ਤੇ ਏੰਭ ਦੀ ਿੰਡ 
ਨਿੀ ਿਈ। 
 

ਹੰਡ ਦੀ ਿੱਦ ਹਿਚ ਹਜੰਨੇ ਿੀ ਸਯਏਾਯੀ ਅਦਾਯੇ ਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਫਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਏੀਤੇ ਜਾਣ।ਹਿਰਾ 
ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਫੈਠ ਏੇ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨ ਏੇ ਹਏਿੜੇ ਹਏਿੜੇ ਏੰਭ ਏੀਤੇ ਜਾ ਸਏਦੇ ਿਨ?ਹਏਿੜੀਆਂ ਹਏਿੜੀਆਂ ਸਯਏਾਯੀ 
 ੰ ਜੀ ਹਜਿੇ ਸੜਏਾਂ,ਨਾਰੀਆਂ ਜ ਇਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਿਨ?ਹਏਿੜੀਆਂ ਹਏਿੜੀਆਂ ਸਯਏਾਯੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਏੇਿਰ ਉਸ ਹੰਡ ਦੀ 

ਸੇਿਾ ਏਯ ਯਿੀਆ ਿਨ?ਹਜਿੇ ਹਏਸ ਸਏ ਰ ਹਿਚ ਹਸਯਪ ਉਸ ਹੰਡ ਦੇ ਫੱਚੇ ਿੀ ੜ ਯਿੇ ਿਨ?ਇਸ ਤਯਾ ਦੇ ਸਾਯੇ 
ਏੰਭ,ਸਯਏਾਯੀ ਜਾਇਦਾਦ,ਸਯਏਾਯੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾ ਏੇ ਉਸ ਹੰਡ ਦੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਦਸਤਐਤ ਏਯਾਏੇ ਸ 
ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ।ਇਿ ਸਾਯੇ ਏੰਭ ਏਯਨ,ਸਬ ਦੀ ਸੇਿਾ ਸੰਬਾਰ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਪੰਡ ਤੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਚਾਿੀਦੇ 
ਿਨ। ਉਸਦਾ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ਹੰਡ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਨ ੰ  ਸ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। 

 

ਸਬ ਤ ਹਿਰਾ ਿਯ ਹੰਡ ਹਿਚ ਇੱਏ ਹਰਸਟ ਫਣਾਈ ਜਾਿੇ,ਉਸ ਤ ਫਾਅਦ ਫਰਾਏ ਅਹਜਿਾ ਏਯੇ , 2 ਜਾ ਉਸਤ 
ਅਹਧਏ ਹੰਡਾਂ ਦੀ ਸਯਏਾਯੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਸਟ ਫਣਾਿੇ ਹਪਯ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਦੀਆਂ ਹਰਸਟਾਂ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

। ਹਪਯ ਦ ਹਜਹਰਆਂ ਦੀ ਹਰਸਟ ਯਾਜ ੱਧਯ ਤੇ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾਿੇ । ਹਏਸੇ ਿੀ ਏੰਭ,ਸੰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ 

ਸੰਬਾਰ ਜਾ ਉਸਨ ੰ  ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਸਫੰਧ ਹਿਜ ਐਯਚ ਆਉਣ ਿਾਰਾ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਤੇ ਸਾਯੇ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤੇ ਹਨਯਾਨੀ 
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ਆਹਦ ਦੀ ਿੰਡ ਏੀਤੀ ਜਾਿੇ।ਤੇ ਹਜਸ ਦੀ ਜ ੰ ਭੇ ਏਈ ਿੀ ਏੰਭ ਰਾਇਆ ਜਾਿੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਐਤ ਏਯਿਾ ਰ ਜਾਣ।ਜਦ ਦ 
ਹੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਚ ਹਏਸੇ ਏੰਭ ਜਾ ਸੰਸਥਾ ਨ ੰ  ਰੈ ਹਏ ਏਈ ਹਿਿਾਦ ਿ ਜਾਿੇ ਤਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਫਰਾਏ ੱਧਯ ਤੇ ਨਹਜੱਠ ਹਰਆ 

ਜਾਿੇ। ਫਰਾਏ ੱਧਯ ਦੇ ਹਿਿਾਦ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਤੇ ਨਹਜੱਠੇ ਜਾਣ,ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਦੇ ਭਸਰੇ ਯਾਜ ੱਧਯ ਤੇ ਹਨਟਾ ਜਾਣ। 
 

ਵਯਾਜ ਕਵਚ ਪਰ  ਕਕਵ ਕੀਤ ਜਾਣਗ : 
 
ਇਏ ਫਰਾਏ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡਾਂ ਦੇ ਰਧਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਭਰਾਏੇ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਫਣੇੀ,ਹਜਰੇ ਦੇ ਸਾਯੇ ਫਰਾਏਾਂ ਦੇ ਨ ਭਾਇਦੇ 

ਹਭਰਾ ਏੇ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤ ਫਣੇੀ।ਅਯ ਏਈ ਅਹਜਿਾ ਭਸਰਾ ਿੈ ਜ਼ 2 ਜਾ ਿੱਧ ਹੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਾਹਿਤ ਏਯਦਾ ਿੈ ਹਜਿੇ 

ਹਏ ਏਈ ਸੜਏ ਫਣ ਯਿੀ ਿੈ ਜ 4 ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਿ ਹਏ ਜਾਣੀ ਿੈ।ਇਸ ਤਯਾ ਦੇ ਭਸਰੇ ਫਰਾਏ ੱਧਯ ਤੇ ਹਿਚਾਯੇ 
ਜਾਣੇ।ਇਸ ਨਾਰ ਰਿਾਹਿਤ ਹੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ   ਹਛਆ ਜਾਿੇਾ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਏੀ ਹਿਚਾਯ ਿਨ।ਉਿਨਾਂ 
ਹੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਚਾਯ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਤੀ ਤ ਹਫਨਾ ਏਈ ਿੀ ਪੈਸਰਾ ਫਰਾਏ ੱਧਯ ਤੇ ਨਿੀ ਹਰਆ 

ਜਾਿੇਾ।ਇਸ ਤਯਾ ਜ ੇ3-4 ਫਰਾਏਾਂ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਰੈਣਾ ਿਿੇਾ ਉਿ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਤੇ ਹਰਆ ਜਾਿੇਾ।ਅਯ 3-4 
ਹਜਹਰਆ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨਾ ਿੈ ਤਾ ਯਾਜ ੱਧਯ ਤੇ ਹਰਆ ਜਾਿੇਾ।ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਤੇ ਿੀ ਏਈ ਪੈਸਰਾ ਉਸ ਨਾਰ 
ਰਿਾਹਿਤ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾ ਆਹਆ,ਹਿਚਾਯ,ਰ ਜਾਣੇ।ਉਸ ਦੇ ਫਾਅਦ ਿੀ ਏਈ ਪੈਸਰਾ ਏੀਤਾ 
ਜਾਿੇਾ। 

 
ਯਾਜ ੱਧਯ ਤੇ ਏਈ ਿੀ ਏੰਭ ਏਯਨ ਤ ਹਿਰਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਤੀ ਰੈਣੀ ਏਈ ਜਯ ਯੀ ਨਿੀ 
ਿੈ। ਰੇਹਏਨ ਹਏਸੇ ਿੀ ਭ ੰ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਆਣਾ ੱਐ ਯੱਐਣ ਦਾ ਿੱਏ ਿਿੇਾ।ਅਯ ਹਏਸੇ ਿੀ ਭ ੰ ਦੇ ਤੇ ਯਾਜ 

ਦੀ 5% ਤ ਹਜਆਦਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਏਈ ਰਸਤਾਿ ਯੱਦ ਏਯਦੀਆਂ ਿਨ।ਤਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  aਿ ਰਸਤਾਿ ਸਾਯੀਆਂ 
ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਏਰ ਬੇਜਣਾ ਿਿੇਾ।ਜੇ 50% ਤ ਹਜਆਦਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਉਸ ਰਸਤਾਿ ਨ ੰ  ਾਸ ਏਯ ਹਦੰਦੀਆਂ ਿਨ 
ਤਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਉਿ ਰਸਤਾਿ ਭੰਨਣਾ ਿੇਾ।ਚਾਿੇ ਉਸ ਦੇ ਰਈ ਏਾਨ ੰ ਨ ਿੀ ਹਏਉ ਨਾ ਫਦਰਣਾ ਿੇ। 

 

ਬਾਯਤ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਤ ਇ ਦੀ ਅਯ :  
 

ਹਜਸ ਹਦਨ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਿਣ ਰੱ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸ ਹਦਟ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਿੀ 
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ਅਸਯ ੈਣ ਰੱ ਜਾਿੇਾ।ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਿਿੇਾ।ਇਏ ਤਾ ਦੇਸ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਯ ਹਸੱਧਾ 
ਹਸੱਧਾ ਰਏਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਿਿੇਾ।ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਹਯਸਟ ਾਯਟੀਆਂ,ਬਹਯਸਟ ਰੀਡਯਾਂ ਦਾ,ਅਯਾਧੀਆਂ ਦਾ 

 ਯੀ ਤਯਾ ਏਫਜਾ ਿ ਹਆ ਿੈ।ਜ ਿਰੀ ਿਰੀ ਏੰਭਜਯ ਿਿੇਾ।ਤੇ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਯ 
ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਏਾਂ ਦਾ ਏਫਜਾ ਿਿੇਾ।ਤਾ ਹਏ ਹਿਏਾਸ ਿ ਸਏੇ।ਯੀਫੀ ,ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਦ ਯ ਿ ਸਏੇ। 
 
ਇਸ ਤਯਾ ਜਦ ਸੱਤਾ ਰਏਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਿਿੇੀ,ਤਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ ਦੇਸ ਹਿਚ ਰਏਤੰਤਯ ਆਿੇਾ।ਅਯ ਇਸ 

ਤਯਾ ਿ ਹਆ ਤਾ ਹਸਹਐਆ ਸ ਧਯੇੀ,ਹਸਿਤ ਅਿਸਥਾ ਸ ਧਯੇੀ,ਸੜਏਾਂ ਫਣਨੀਆਂ,ਾਣੀ ਆਿੇਾ,ਹਫਜਰੀ 
ਹਭਰੇੀ,ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਦ ਯ ਿਿੇੀ,ਯੀਫੀ ਦ ਯ ਿਿੇੀ,ਨਏਸਰਿਾਦ ਿੀ ਦ ਯ ਿਿੇਾ। 

 

ੂੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਤ ਸਯ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਕਵਚ ਅਦਰਾ ਫਦਰੀ ਦੀ ਜਯੂਯਤ : 
 

ਇਸ ਹਏਤਾਫ ਦੇ ਅਐੀਯ ਹਿਚ ਏਈ ਸ ਝਾਅ ਹਦੱਤੇ  ਿਨ।ਉਿ ਸਾਯੇ ਸ ਝਾਅ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਤੇ ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ 

ਆਣੇ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਏਾਨ ੰ ਨ ਤੇ ਿਯ ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਧ ਏੇ ਰਾ  ਏਯ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਸੰਹਿਧਾਨ ਹਿਚ ਸਧ 

ਏਯਨ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿੈ। 
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ਵਯਾਜ ਦ ਵਦੀ ਟਾ…ੂ……………………………………………………………………. 

 
 

 ਯਾਣੇ ਬਾਯਤ ਹਿਚ ਰਏ ਸਾਸਏੀ ਪੈਸਰੇ ਿੀ ਰੈਦ ੇਸਨ।ਭਜ ਦਾ ਸਭੇ ਹਿਚ ਅਹਜਿਾ ਏਈ ਦੇਸਾਂ ਹਿਚ ਿ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਇਿ 

ੱਰਾਂ ਫਿ ਤੇ ਰਏ ਜਾਣਦ ੇਿਨ,ਏੀ ਭਜ ਦਾ ਸਭੇ ਦੀ ਏਈ ਅਹਜਿੀ ਟਨਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਫਿ ਤ ਟ 

ਿੈ।ਸਾਹਯਆਂ ਨ ੰ  ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ ਇਿ ਸਬ ਆਣੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਸੰਬਿ ਨਿੀ ਿੈ।ਦੇਸ ਦੇ ਿੱਐ ਿੱਐ ਇਰਾਹਏਆਂ ਹਿਚ ਸਥਾਨਏ 

ਰੀਡਯਾਂ ਦੇ ਉਦਭ ਨਾਰ ਰਏਤੰਤਯ ਹਿਚ ਏਈ ਰਮ ਿ ਿਨ।ਇਿਨਾਂ ਰਮਾਂ ਨਾਰ ਸਥਾਨਏ ਸਾਸਨ ਹਿਚ ਹਏਿੇ 

 ਣਾਤਹਭਏ ਸ ਧਾਯ ਆਇਆ ਿੈ।ਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏ ਝ ਿੰਨੀਆਂ ਦੇਐ: 

 

ਭਸਾਯਾਟਯ ਦਾ ਕਸਯਵ ਫਾਜ਼ਾਯ ਕੂੰ ਡ: 
 

ਹਿਯਿੇ ਹੰਡ  ੰ ਨੇ ਤ 100 ਹਏਰਭੀਟਯ ਦ ਯ ਅਹਿਭਦਾਫਾਦ ਹਜ਼ਰੇ ਹਿਚ ਿੱਹਸਆ ਇਏ ਹੰਡ ਿੈ।ਇਸ ਹੰਡ ਹਿਚ 

1972-1989 ਤੱਏ ਫਿ ਤ ਅਏਾਰ ।ਇਿਨਾਂ ਅਏਾਰ ਦੀ ਭਾਯ ਨੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਏਭਯ ਿੀ ਤੜ ਹਦੱਤੀ।ਰਏ ਹੰਡ ਛੱਡ 

ਛੱਡ ਏੇ  ੰ ਨ,ਫੰਫਈ ਨ ੰ  ਬੱਜਣ ਰੱੇ। 90%ਰਏ ਯੀਫੀ ਦੀ ਯੇਐਾਂ ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਆ ।ਹੰਡ ਹਿਚ ਨਾ ਫ ਯਾ ਿਾਰ ਸੀ 

ਹਏ ਿਯ ਯ ਹਿਚ ਸਯਾਫ ਏੱਢਦੇ ਸਨ,ਿਯ ਯ ਹਿਜ ਸਯਾਫ ੀਤੀ ਜਾਦੀ ਸੀ।ਰਏ ਅਨੜ,ਯੀਫ ਸਨ।ਨੀ 

ਧੜੇਫੰਦੀ ਸੀ ਹਏ ਏਈ ਏਤਰ ਿ  ਸਨ।ਤਏਯੀਫਨ ਿਯ ਿਪਤ ੇ ਹਰਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਆਈ ਯਹਿੰਦੀ ਸੀ।ਿਯ ਤਯਾ ਦਾ 

ਏੰਭ ਹੰਡ ਹਿਚ ਿ ੰ ਦਾ ਸੀ। 
 

1989 ਹਿਚ ਉਥ ੇ20-30 ਰੜਏੇ ਇਏੱਠੇ ਿ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਰਾ ਏੀਤਾ ਹਏ ਅਸੀ ਆਣੇ ਹੰਡ ਨ ੰ  ਫਦਰਾੇ।ਹੰਡ 

ਹਿਚ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀ ਚੱਰੇਾ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਹਿਚ ਇਏ ਰੜਏੇ ਨ ੰ  ਆਣਾ ਰੀਡਯ ਚ ਹਣਆ ਂਉਸਦਾ ਨਾਭ ਟ 

ਯਾ ਿਾਯ ਸੀ।ਉਸਨ ੰ  ਹਏਿਾ ਹਏ ਤ ੰ  ਹੰਡ ਦਾ ਸਯੰਚ ਫਣਜਾ,ਉਿ ਰੜਏਾ ਫੰਫਈ ਹਿਚ ਭ.ਏਾਭ. ਦੀ ੜਾਈ ਏਯ 

ਹਯਿਾ ਸੀ।ਉਸ ਨ ੰ  ਫੰਫਈ ਤ ਿਾਹਸ ਫ ਰਾ ਹਰਆ।ਹੰਡ ਹਿਚ ਹਜੰਨੇ ਿੀ ਯ ੱ  ਸਨ ਰੜਏੇ ਉਿਨਾਂ ਸਾਹਯਆਂ ਧਹੜਆਂ ਦੇ 
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ਿੱਡ ੇਫਜ਼ ਯਾਂ ਦੇ ਏਰ  ਤੇ ਿੱਥ ਜੜ ਹਏ ਫੇਨਤੀ ਏੀਤੀ ਹਏ ਇਸ ਰੜਏੇ ਨ ੰ  ਇੱਏ ਸਾਰ ਦੇ ਰਈ ਸਯੰਚ ਫਣਾ 

ਹਦਉ।ਅਸੀ ਹੰਡ ਦੀ ਇਿ ਅਿਸਥਾਂ ਫਦਰਣੀ ਚਾਿ ੰ ਦ ੇਿਾਂ।ਉਿ ਸਾਯੇ ਫਜ਼ ਯ ਉਿਨਾਂ ਰੜਹਏਆਂ ਤੇ ਫਿ ਤ ਿੱਸੇ।ਹਪਯ 

ਸਾਯੇ ਭੰਨ  ਉਸ ਰੜਏੇ ਨ ੰ  ਇੱਏ ਸਾਰ ਦੇ ਰਈ ਸਯੰਚ ਫਣਾਉਣ ਦੇ ਰਈ। 
 
ਉਸ ਰੜਏੇ ਨੇ ਇਿ ਤਹਿ ਏੀਤਾ ਹਏ ਉਿ ਏਈ ਿੀ ਪੈਸਰਾ ਇਏਰਾ ਨਿੀ ਏਯ ੰ ਾ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਨਾਰ ਸਰਾਿ ਏਯਏੇ 

ਏਯ ਾ।ਸਯਏਾਯੀ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਭ ਤਾਫਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰ ਹਿਚ ਦ ਭੀਹਟੰਾਂ ਿੀ ਿਣੀਆਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਇਭ 26 

ਜਨਿਯੀ ਤੇ ਦ ਜੀ 15 ਅਸਤ ਨ ੰ ।ਯ ਉਿ ਭਿੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਚਾਯ ਭੀਹਟੰਾਂ ਏਯਿਾਉਣ ਰੱਹਆ।ਏਈ ਿੀ 

ਸਭੱਹਸਆ ਿ ੰ ਦੀ ਉਿ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਨ ੰ  ਇਏੱਠਾ ਏਯ ਰੈਦਾ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਦੱਸਦਾ ਹਏ ਆਿ ਭ ਸਏਰ ਿੈ ਇਸ ਦਾ ਏੀ ਿੱਰ 
ਏੀਤਾ ਜਾਿ?ੇ 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਭਤਏਾਯਏ ਿ।1989 ਹਿਚ ਇਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਿਯੇਏ ਦੀ ਸਤਨ ਆਭਦਨ 840 ਯ ਸੀ। ਅੱਜ 

ਿਯੇਏ ਦੀ ਆਭਦਨ 28000 ਯ  ਿੈ ਤੇ ਇੱਏ ਰਿਾਯ ਹਿਚ ੫ ਜੀਅ ਿਨ ਤਾ ਰਿਾਯ ਦੀ ਆਭਦਨ ਡੇੜ ਰੱਐ ਯ  

ਿ ਈ ਿੈ।ਇਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਇਏ ਰਿਾਯ ਦੀ ਸਰਾਨਾ ਆਭਦਨ ਡੇੜ ਰੱਐ ਫਿ ਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 
 

ਿ ਣ ਉਥੇ ਸਾਨਦਾਯ ਸੜਏਾਂ ਫਣ ਈਆਂ ਿਨ।ਹਿਰਾ ਰਏ ਝ ੱੀਆਂ ਹਿਚ ਯਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਅੱਜ ਸਾਹਯਆਂ ਦੇ ਏਰ 

ਸਾਨਦਾਯ ਭਏਾਨ ਿਨ।ਿਧੀਆਂ ਸਏ ਰ,ਿਸਤਾਰ,ਤੇ ਯਾਸਨ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਤੇ ਹਫਰਏ ਰ ਚਯੀ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ।ਯਾਸਨ 

ਆਉਦਾ ਿੈ ਤੇ ਸਾਹਯਆਂ ਦੇ ਸਾਿਭਣੇ ਉਤਾਹਯਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਹਿਰਾ ਯ ਯ ਹਿਚ ਸਯਾਫ ਫਣਦੀ ਸੀ।ਿ ਣ ਸਯਾਫ 

ਫਣਨੀ ਤਾ ਦ ਯ ਰਏਾਂ ਨੇ ੀਣੀ ਿੀ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦੱਤੀ ੫ ਸਾਰ ਹਿਚ ਇਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਇਏ ਿਾਯ ਿੀ  ਹਰਸ ਨਿੀ 

ਆਈ।ਇਏ ਿੀ ਏੇਸ ਦਯਜ ਨਿੀ ਿਇਆ। 
 

ਸਬ ਤ ਿੱਡੀ ੱਰ ਇਿ ਿਈ ਹਏ ਟ ਯਾਉ ਿਾਯ ਨ ੰ  ਇਏ ਸਾਰ ਦੇ ਰਈ ਰਏਾਂ ਨੇ ਸਯੰਚ ਫਣਾਇਆਂ ਸੀ।ਆਣੇ 

ਏੰਭ ਦੇ ਏਯਏੇ ਇਤਨਾਂ ਭਸਿ ਯ ਿ ਹਆ ਹਏ ਅੱਜ ਤ ੨੦ ਸਾਰ ਹਿਰਾ ਤ ਰੈ ਏੇ ਸਯੰਚ ਿੈ।ਉਸ ਨ ੰ  ਏਈ ਿਯਾ ਨਿੀ 

ਸਹਏਆ।ਉਸਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਈ ਐੜਾ ਿੀ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਹਫਨਾ ਭ ਏਾਫਰਾ ਿਯ ਿਾਯ ਸਯੰਚ ਚ ਹਣਆ ਜਾਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਿ ਸਬ ਇਸ ਏਯਏੇ ਿਇਆ ਹਏਉਹਏ ਉਥੇ ਦੇ ਸਯੰਚ ਨੇ ਇਏ ਤਯਾ ਨਾਰ ਆਣੇ ਿੱਥ ਿੱਢ ਏੇ ਿੀ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਹਦੱਤੇ 
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ਹਏ ਭੈ ਜ ਿੀ ਪੈਸਰਾ ਏਯ ਾ ਉਿ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਯਜੀ ਨਾਰ ਏਯ ਾ। 
 

ਟ ਯਾਉ ਿਾਯ ਨੇ ਇਏ ੱਰ ਿਯ ਏੀਤੀ।ਹਜਿੇ ਹਿਰਾ ਦੱਹਸਆ ਹਆ ਿੈ।ਸਯਏਾਯੀ ਮਜਨਾਿਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ 

ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਬਐਾਯੀ ਫਣਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ।ਇਸ ਸਯੰਚ ਨੇ ਸਾਯੀਆਂ ਸਯਏਾਯੀ. ਮਜਨਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਏ ਾਸੇ ਯੱਐ ਏੇ ਹਿਰਾ ਰਾਭ 

ਸਬਾ ਨ ੰ   ਹਛਆ ਹਏ ਹੰਡ ਦੀਆ ਂਏੀ ਸਭਹਸਆਂਿਾਂ ਿਨ,ਉਿਨਾ ਦਾ ਏੀ ਿੱਰ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਹਏਸੇ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ੀਣ ਰਈ 

ਾਣੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਹਏਸੇ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਹਸੰਚਾਈ ਦੇ ਾਣੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਹਏਸੇ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਹਫਜਰੀ ਨਿੀ ਿੈ,ਹਏਸੇ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ 

ਸਏ ਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਅਐੀਯ ਹਿਚ ਪੈਸਰਾ ਇਿ ਿਇਆ ਹਏ ਸਬ ਤ ਹਿਰਾ ਫੱਹਚਆਂ ਦੇ ਰਈ ਸਏ ਰ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਟ ਯਾਉ ਿਾਯ ਨੇ ਹਏਸੇ ਭਹਿਏਭੇ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਹਰਹਐਆ ਹਏ ਸਏ ਰ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਉਸ ਨੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਸਬ ਨ ੰ  

 ਹਛਆ ਹਏ ਆਣੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਹਏੰਨਾ ਹਏੰਨਾ ਦੇ ਯ ਐਾਰੀ ਿਨ? ਦ ਆਦਭੀ ਐੜੇ ਿ ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਉਿਨਾਂ 

ਦੇ ਏਰ 2-2 ਏਭਯੇ ਐਾਰੀ ਿਨ,ਆ ਰੈ ਸਏਦੇ ਿ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਚਾਯ ਏਭਹਯਆਂ ਦਾ ਸਏ ਰ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੱਤਾ।ਹਪਯ 

ਅਹਧਆਏ ਹਏਥ ਆਉਣ?ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਹਰਹਐਆ ਹਏ ਅਹਧਆਏ ਬੇਜ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਸਬਾ ਨ ੰ   ਹਛਆ ਹਏ 

ਏਈ ਰੜਏਾ ਹਿਿਰਾ ਿਿੇ,ੜਾ ਸਏੇ ਤਾ ਚੰਾ ਿਿੇਾ।ਤਾ ਚਾਯ ਰੜਏੇ ਹਤਆਯ ਿ ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ ੜਾਉਣਾ ਸ ਯ  ਏਯ 

ਹਦੱਤਾ।ਇਏ ਸਾਰ ਹਿਚ ਚੰ ੇਨਤੀਜੇ ਹਨਏਰੇ। 
 

ਟ ਯਾਉ ਿਾਯ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਏ ਜਦ ਰਾਭ ਸਬਾ ਸ ਯ  ਏੀਤੀ ਸੀ ਤਾ ਉਸ ਹੰਡ ਹਿਚ  ਟਫੰਦੀ ਸੀ।ਰਏ ਰਾਭ ਸਬਾ 

ਹਿਚ ਨਿੀ ਸੀ ਆਉਦ।ੇਧੱੜੇ ਸੀ ਫਿ ਤ ਰੜਾਈ ਝੜ ੇਸੀ।ਇਏ ਸਾਰ ਹਿਚ ਰਏਾਂ ਨੇ ਦੇਹਐਆ ਹਏ ਸਯੰਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 

ਬਰੇ ਰਈ ਏੰਭ ਏਯ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਸਾਡੇ ਫੱਹਚਆਂ ਨ ੰ  ੜਾਉਣ ਰਈ ਸਏ ਰ ਐਹਰਆ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਨੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਆਉਣਾ 

ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੱਤਾ। 
 

ਹਪਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਚਯਚਾ ਿਈ ਹਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਫਿ ਤ ਅਏਾਰ ੈਣ ਦੇ ਏਾਯਨ ਹੰਡ ਹਿਚ ਾਣੀ 80 ਪ ੱ ਟ ਥੱਰੇ 

ਚਹਰਆ ਹਆ,ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਾਣੀ ਦੇ ੱਧਯ ਉਯ ਚ ੱ ਏਣ ਦੇ ਰਈ ਫ ਟੇ ਰਾ ਜਾਣੇ।ਹਪਯ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਸਯਏਾਯ ਦੇ 

ਿੱਥਾਂ ਿੱਰ ਨਿੀ ਦੇਹਐਆ ਆ ਫ ਟੇ ਰਾ ਾਣੀ ਇਏਠਾ ਏੀਤਾ ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਿ ਏਯਏੇ ਾਣੀ 80 ਪ ੱ ਟ ਤ 15 ਪ ੱ ਟ ਤੱਏ 

ਿੀ ਆ ਹਆ।ਹਿਰਾ ਹੰਡ ਿਾਰੇ ਇੱਏ ਿੀ ਪਸਰ ਨਿੀ ਸੀ ਏੱਢ ਸਏਦੇ ਿ ਣ ਹਤੰਨ ਹਤੰਨ ਪਸਰਾਂ ਰੈਦ ੇਿਨ। 
 
ਇਏ ਿਯ ਿਧੀਆਂ ੱਰ ਇਿ ਿਈ ਹਏ 1980 ਹਿਚ ਜ਼ੰਰਾਤ ਭਹਿਏਭੇ ਦੇ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਫ ਟੇ ਰਾ ਸੀ ਹਜਨਾ 
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ਨ ੰ  ਹੰਡ ਿਾਹਰਆ ਂਨੇ ਿੀ ਏੱਟ ਏੱਟ ਏੇ ਭ ਏਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ।ਹਏਉਹਏ ਉਿ ਫ ਟੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿੀ ਸਨ।ਇਸ ਰਈ ਉਿਨਾਂ ਦੀ 

ਏਈ ਅਹਿਭੀਅਤ ਨਿੀ ਸੀ।ਉਿ ਤਾ ਸਯਏਾਯੀ ਫ ਟੇ ਸਨ।ਿ ਣ ਜਦ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਫ ਟੇ ਰਾ ਤਾ ਉਿ  ਯੀ ਯਾਐੀ 

ਯੱਐਦੇ ਹਏਸੇ ਨ ੰ   ੱ ਟਣ ਨਾ ਹਦੰਦ।ੇਇਿ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਫ ਟੇ ਸਨ।ਇਸ ਤਯਾ ਇਸ ਹੰਡ ਦਾ ਹਿਏਾਸ ਿਇਆ। 
 
ਹਿਯਿੇ ਫਜਾਯ ਹੰਡ ਦੀ ਏਿਾਣੀ ਸ ਣਨ ਦੇ ਫਾਅਦ ਫਿ ਤ ਸਾਯੇ ਰਏ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਉਥ ੇਹਿਏਾਸ ਇਸ ਰਈ ਿਇਆ 

ਹਏ ਉਥ ੇਦਾ ਸਯੰਚ ਚੰਾ ਸੀ। ਟ ਯਾਉ ਿਾਯ ਸੀ।ਹਫਰਏ ਰ ਠੀਏ ੱਰ ਿੈ। ਹਿਯਿੇ ਫਜਾਯ ਹੰਡ ਦਾ ਹਿਏਾਸ 

ਇਸ ਰਈ ਿਇਆ ਹਏ ਹੰਡ ਦਾ ਸਯੰਚ ਇਏ ਚੰਾ ਆਦਭੀ ਫਣ ਹਆ।ਜੇ ਟ ਯਾਉ ਿਾਯ ਨਾ ਿ ੰ ਦਾ ਤਾ ਹਿਏਾਸ 

ਨਿੀ ਸੀ ਿ ਸਏਦਾ। 
 

ਅੱਛਾ ਸਯੰਚ ਏਣ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ?ਅਸੀ ਏਈ ਅਹਜਿੇ ਆਦਭੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਭਰੇ ਜ ਫਿ ਤ ਿੀ ਅੱਛੇ ਸਯੰਚ ਿਨ। ਫਿ ਤ ਿੀ 

ਇਭਾਨਦਾਯ ਸਯੰਚ ਹਫਰਏ ਰ ਚਯੀ ਨਿੀ ਏਯਦ।ੇਯਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਏ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਹਭਰੇ ਜ ਫਿ ਤ ਅਭੀਯ ਿੈ।ਫਿ ਤ 

ਿੀ ੈਸੇ ਿਾਰਾ ਿੈ।ਆਣੇ ਏਰ ੈਸੇ ਐਯਚ ਏਯ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਚਯੀ ਹਫਰਏ ਰ ਨਿੀ ਏਯਦਾ,ਰੇਹਏਨ ਉਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੀ 

ਸ ਣਦਾ,ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭੰਾਂ ਨਿੀ  ਯੀਆਂ ਏਯਦਾ।ਆਣੀ ਭਯਜੀ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਿੈ।ਉਸਨੇ ਹੰਡ ਦੇ ਫਾਿਯ ੈਸੇ 

ਐਯਚ ਏਯਏੇ ਹੰਡ ਤ ਫਾਿਯ ਟੱਟੀਆਂ ਫਣਿਾ ਹਦੱਤੀਆਂ ਿਨ।ਰੇਹਏਨ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਟੱਟੀਆਂ ਨਿੀ ਚਾਿੀਦੀਆਂ।ਜਦ ਦੀਆਂ 

ਫਣੀਆਂ ਿਨ ਉਦ ਤ ਿੀ ਫੰਦ ਈਆਂ ਿਨ ਹਏਉਹਏ ਰਏ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਤੇਭਾਰ ਨਿੀ ਏਯਦੇ। 
 

ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਯੰਚ ਉਿ ਿਇਆ ਜ ਰਏਾਂ ਨ ੰ   ਛਏੇ ਨਾਰ ਹਭਰਏੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਸ ਝਾਉ ਰਿੇ।ਸਾਯੇ ਹਨਯਣੇ ਜਨਤਾ 

ਤ ਰੈ ਹਏ ਹਸਯਪ ਾਰਣਾ ਏਯੇ।ਅਹਜਿਾ ਸਯੰਚ ਿੀ ਅੱਛਾ ਸਯੰਚ ਿੈ। 
 

ਟ ਯਾਉ ਿਾਯ ਇਸ ਰਈ ਇਏ ਅੱਛਾ ਸਯੰਚ ਿੈ ਹਏਉਹਏ ਉਿ ਸਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਜਨਤਾ ਨ ੰ   ਛਏੇ ਏਯਦਾ ਿੈ।ਅਜ 

ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਏਸੇ ਹਏਸਭ ਦਾ ਏਈ ਅਹਧਏਾਯ ਨਿੀ ਿੈ।ਹਜੱਥ ੇਹਜੱਥ ੇਅੱਛੇ ਸਯੰਚ 

ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਿੱਥ ਿੱਢਏੇ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਦੇ ਹਦੱਤੇ ਿਨ।ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਅਸੀ ਏਈ ਪੈਸਰਾ ਨਿੀ ਏਯਨਾ ਏੇਿਰ 

ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਹਰਆ ਂਨ ੰ  ਿੀ ਰਾ  ਏਯਾੇ ਉਥ ੇਉਥ ੇਤਾ ਹਿਏਾਸ ਿ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਹਜਥੇ ਦੇ ਸਯੰਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ 

ਦੇ ਹਿਚਾਯ ਨਿੀ ਰੈਦ ੇਉਥ ੇਉਥ ੇਹਿਏਾਸ ਨਿੀ ਿਇਆ। 
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ਸਾਡੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਰ ਹਭਰਏੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਪੈਸਰੇ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਜਾ ਨਿੀ-ਅੱਜ ਦੇ ਸਭੇ ਹਿਚ ਭਜ ਦਾ 

ਹਿਿਸਥਾ ਇਸ ਤੇ ਿੀ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਿੈ।ਸਾਡਾ ਸਯੰਚ ਚੰਾ ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ।ਉਿ ਟ ਯਾ ਦੀ ਤਯਾ ਏੰਭ ਏਯਦਾ 

ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ, 

 

ਅਸੀ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਾ ਹਏ ਇਿ ਯਾਜਨੀਤੀ ਫਦਰੇ ਇਿ ਤਾ ਸਯੰਚ ਦੇ ਉਯ ਿੀ ਏੇਦਹਯਤ ਿ ਈ ਹਏ ਉਿ ਫਦਰੇ। 
 

ਹਜਸ ਹਦਨ ਫਦਰ ਏੇ ਸੱਤਾ ਹਸੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਹਿਚ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇੀ।ਉਸ ਹਦਨ ਸਾਨ ੰ  ਅੱਛ ੇਸਯੰਚ ਦੀ ਉਡੀਏ 

ਏਯਨ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਿੀ ਿੇੀ।ਉਸ ਹਦਨ ਸਾਨ ੰ  ਇਿ ਰਿੀ ਉਡੀਏਣਾ ਿੇਾ ਹਏ ਸਾਡ ੇਹੰਡ ਹਿਚ ਿੀ ਟ ਯਾ 

ਿਾਯ ੈਦਾ ਿਿੇ।ਹਪਯ ਚਾਿੇ ਚੰਾ ਸਯੰਚ ਿਿੇ ਜਾ ਫ ਯਾ।ਹਸੱਧੇ ਹਸੱਧੇ ਏੰਭ ਏਯਿਾ ਰਿੇੀ।ਆਣੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ 

ਉਸਨ ੰ  ਠੀਏ ਏਯ ਹਰਆ ਜਾਿੇਾ ਹਏਉਹਏ ਹਪਯ ਏਾਨ ੰ ਨ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਪੈਸਰੇ ਰੈਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਦੇਿੇਾ। 
 

ਉੱਤਯੀ ਕਯਰ ਦ ਇਕ ਕੂੰ ਡ ਦੀ ਉਦਾਸਯਣ : 
 
ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਹਨ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਪੈਸਰੇ ਰੈਣ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯ ਨਾਰ ਏੀ ਪਾਇਦਾ ਿਿੇਾ?ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਏੇਿਰ ਇਏ 

ਉਦਾਿਯਣ ਨਾਰ ਿੀ ਸਭਝਣ ਦੀ ਏਹਸਸ ਏਹਯਉ।ਏੇਯਰ ਦੀ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਹਿਿਸਥਾ ਦੇ ਹਿਚ ਹਏਸੇ ਿੀ ਹੰਡ ਹਿਚ 

ਏਈ ਿੀ ਉਦਮ ਤੱਏ ਨਿੀ ਰਾਇਆ ਜਾ ਸਏਦਾ।ਜਦ ਤੱਏ ਉਥ ੇਦ ਰਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਉਸ ਉਦਮ ਨ ੰ  ਭਨਜ ਯੀ 

ਨਾ ਦੇਣ।ਉੱਤਯ ਏੇਯਰ ਦੇ ਇਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਫਿ -ਅੰਤਯਯਾਸਟਯੀ ਏੰਨੀ ਰੱਏੜ ਦਾ ਏਾਯਐਾਨਾ ਰਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਸੀ।ਜ ੇ

ਏਾਯਐਾਨਾ ਰਾਇਆ ਜਾਦਾ ਤਾ ਆਸੇ ਾਸੇ ਦੇ ਏਈ ਦਯਐੱਤ ਏੱਟਣੇ ੈਣੇ ਸਨ।ਰੇਹਏਨ ਉਥ ੇਦੀ ਜਨਤਾ ਨਿੀ ਸੀ ਚਾਿ ਦੀ 

ਹਏ ਦਯਐੱਤਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਜਾਿੇ।ਉਸ ਏਾਯਐਾਨੇ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰ ਭਨਜ ਯੀ ਹਭਰ ਈ ਸੀ।ਭੰਤਯੀ ਤ ਭਨਜ ਯੀ ਹਭਰ 

ਈ।ਏ ਰੈਏਟਯ ਤ ਭਨਜ ਯੀ ਹਭਰ ਈ।ਇਥ ਤਏ ਏੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਧਾਨ ਨ ੰ  ਿੀ ਾਯਟੀ ਦੇ ਦਫਾਊ ਹਿਚ ਆਏੇ ਭਨਜ ਯੀ 

ਦੇਣੀ ਈ।ਰੇਹਏਨ ਜਦ ਇਿ ਭਾਭਰਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਆਇਆ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨੇ ਭਨਜ ਯੀ ਦੇਣ ਤ ਨਾ ਏਯ 

ਹਦੱਤੀ।ਹਏਉਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਆਣੇ ਦਯਐਤਾਂ ਦੀ ਯਿਾਿ ਸੀ।ਉਿ ਨਿੀ ਸੀ ਚਾਿ ੰ ਦ ੇਹਏ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਏੱਹਟਆਂ ਜਾਿੇ। 
 

ਤਾ ਇਸ ਉਦਾਿਯਣ ਤ ਸਾਪ ਜਾਹਿਯ ਿੈ ਹਏ ਸਯਏਾਯ ਹਿਏ ਸਏਦੀ ਿੈ,ਭੰਤਯੀ ਹਿਏ ਸਏਦਾ ਿੈ,ਏ ਰੈਏਟਯ ਹਿਏ ਸਏਦਾ 

ਿੈ,ਇਥ ਤੱਏ ਹਏ ਰਧਾਨ ਿੀ ਹਿਏ ਸਏਦਾ ਿੈ ਜਾ ਉਸਤ ੇਦਫਾਅ ਾਇਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਸਾਯੇ 
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ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਐਯੀਹਦਆਂ ਜਾ ਸਏਦਾ।ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਸਿਾਰ ਿੈ।ਰਏ ਇਿ ਹਨਯਣਾ ਰੈਦ ੇਿਨ ਤਾ ਉਿ 

ਦੇਐਦੇ ਿਨ ਹਏ ਹਏਸ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਫੇਿਤਯ ਹਏਿੇ ਫਣ ਸਏਦੀ ਿੈ। 
 

ਭੱਧ ਰਦ ਕਵਚ ਨਵ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦਾ ਕਕਰਸ਼ਭਾ : 
 
2002 ਹਿਚ ਭੱਧ ਰਦੇਸ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਸਧ ਏੀਤੀ ਈ ਉਸ ਹਿਚ ਇਿ ਅਿਸਥਾ ਏੀਤੀ ਈ ਹਏ ਜ ੇ
ਹਏਸੇ ਹੰਡ ੱਧਯ ਤੇ ਏਈ ਏਯਭਚਾਯੀ ਠੀਏ ਏੰਭ ਨਿੀ ਏਯਦਾ ਤਾ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਫੈਠਏੇ ਉਸਦੀ 

ਤਨਐਾਿ ਯਏ ਸਏਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਏਈ ਿਧੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਹਨਏਰੇ ਏ ਝ ਉਦਾਿਯਣਾਂ: 

 

ਅਸੀ ਹਛੰਦਿਾੜਾ ਹਜਰੇ ਦੇ ਅਭਯਿਾੜਾ ਫਰਾਏ ਦੇ ਏ ਝ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ।ਉਿਨਾਂ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਹਿਰਾਂ ਸਏ ਰ ਹਿਚ 

ਅਹਧਆਏ ਨਿੀ ਸੀ ਆਉਦ।ੇਉਿ ਭਿੀਨੇ ਦੇ ਆਐਯੀ ਹਦਨ ਤਨਐਾਿ ਰੈਣ ਆਉਦ ੇਸਨ।ਜਦ ਇਿ ਏਾਨ ੰ ਨ ਿਦ ਹਿਚ 

ਆਇਆ ਤਾ ਉਸ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨੇ  ਯੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਫੈਠ ਏੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਐਾਿ ਯਏ ਰਈ।ਦ ਭਿੀਨੇ ਤੱਏ 

ਯਏੀ ਤੀਸਯੇ ਭਿੀਨੇ ਉਿਨਾਂ ਅਹਧਆਏਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਚਾਰ  ਏਯ ਹਦੱਤਾ,ਹਏੰਨਾ ਸਐਾ ਤਯੀਏਾ ਿੈ।ਅਯ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ 

ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਤਾ ਹਦੰਦ ੇਿਾ ਤਾ ਰਏ ਆਣਾ ਹਿਏਾਸ ਐ ਦ ਏਯ ਸਏਣੇ। 
 

ਇਸੇ ਤਯਾ ਿੀ ਭੱਧਰਦੇਸ ਦੇ ਇਏ ਿਯ ਹੰਡ ਹਿਚ ।ਉਥ ੇਇਸ ਆਂਣਿਾੜੀ ਦੀ ਿਯਏਯ ਹਿਰਾ ਨਿੀ ਆਉਦੀ 

ਸੀ।ਇਏ ਹਦਨ ਉਥ ਦੇ ਸਯੰਚ ਨੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਨ ੰ  ਇਏਠਾ ਏਯ ਹਰਆ।ਉਸ ਆਂਣਿਾੜੀ ਿਯਏਯ ਨ ੰ  ਉਸ ਸਾਭ ਿੀ 

ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਸਾਿਭਣੇ ਐੜਾ ਏਯ ਹਦੱਤਾ।ਸਾਹਯਆਂ ਦੇ ਸਾਿਭਣੇ ਿੀ  ਹਛਆ ਹਏ ਦੱਸ ਤ ਸੀ ਹਛਰੇ 6 ਭਿੀਹਨਆਂ 
ਹਿਚ ਹਏੰਨੇ ਿਾਯ ਆਈ ਿ?ਿ ਣ ਤ ਸੀ ਇਿ ਸਚ ਏੀ ਉਿ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੇ ਸਾਿਭਣੇ ਝ ਠ ਫਰੇੀ ?ਉਸ ਨੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੇ 

ਸਾਿਭਣੇ ਭੰਹਨਆ ਹਏ ਉਿ ਹਛਰੇ 6 ਭਿੀਹਨਆ ਹਿਚ ਹਸਯਪ ਦ ਹਦਨ ਿੀ ਆਈ ਿੈ।ਉਸ ਨ ੰ   ਹਛਆ ਹਏ ਅਯ ਤ ਸੀ 

ਹਸਯਪ ਦ ਹਦਨ ਿੀ ਆ ਿ ਤਾ ਸਯਏਾਯ ਜ ਆਂਣਿਾੜੀ ਏੇਦਯ ਦੇ ਰਈ ੈਸੇ ਬੇਜਦੀ ਿੈ ਉਸਦਾ ਏੀ ਫੰਹਨਆ?ਉਸਨੇ 

ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੇ ਸਾਿਭਣੇ ਏਫ ਰ ਏੀਤਾ ਹਏ ਉਿ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਐਾ ਈ। 
 
ਿ ਣ ਆ ਸਚ ਹਏ ਜ ੇਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਇਿ ਤਾਏਤ ਨਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਰਏਾਂ ਦੇ ਏਰ ਏੀ ਚਾਯਾ ਸੀ?ਆਂਣਿਾੜੀ ਿਯਏਯ 
ਨਿੀ ਸੀ ਆ ਯਿੀ ਉਸਨੇ ੈਸੇ ਦਾ ਫਨ ਏੀਤਾ ਿੈ,ਤਾ ਰਏ ਏੀ ਏਯ ਸਏਦੇ ਸੀ?ਰਏਾਂ ਦੇ ਏਰ ਇਏ ਿੀ ਚਾਯਾ ਸੀ ਹਏ 
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ਉਿ ਆਂਣਿਾੜੀ ਦੇ ਹਏਸੇ ਹਨਯਦੇਸਏ ਦੇ ਏਰ ਉਸਦੀ ਸਏਾਇਤ ਏਯਦ।ੇਜਾ ਤਾ ਉਸ ਸਏਾਇਤ ਨ ੰ  ਯੱਦੀ ਦੀ ਟਏਯੀ 

ਹਿਚ ਹਸੱਟ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ।ਜੇ ਏਈ ਚੰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਿ ੰ ਦਾ ਤਾ ਉਸ ਤੇ ਏਈ ਜਾਚ ਹਫਠਾ ਹਦੰਦਾ।ਜਾਚ ਅਹਧਏਾਯੀ ਉਸ 

ਹੰਡ ਹਿਚ ਜਾਦਾ ਉਸ ਆਂਣਿਾੜੀ ਿਯਏਯ ਤ ਹਯਸਿਤ ਰੈਦਾ ਤੇ ਏਾਜ਼ਾ ਹਿਚ ਹਰਐ ਹਦੰਦਾ ਹਏ ਇਿ ਤਾ ਹਛਰੇ 6 

ਭਿੀਹਨਆਂ ਤ ਰੱਾਤਾਯ ਆ ਯਿੀ ਿੈ।ਇਿਨਾ ਸਏਾਇਤਾਂ ਦਾ ਏਈ ਅਧਾਯ ਨਿੀ ਿੈ।ਸਏਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਐਾਯਜ ਏਯ ਹਦੱਤਾ 

ਜਾਿੇ।ਉਸਦ ੇਫਾਅਦ ਰਏ ਧਯਨਾ ਰਾਉਦੇ ਰਦਯਸਨ ਏਯਦੇ ਯਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਚ ਏ ਝ ਨਿੀ ਸੀ ਹਨਏਰਣਾ। 
 
ਰੇਹਏਨ ਜਦ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਸੱਧੇ ਹਸੱਧੇ ਸੱਤਾ ਹਦੱਤੀ ਈ,ਹਨਯਣਾ ਰੈਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਹਆ ਤਾ ਹਏਸੇ ਿੀ 

ਜਾਚ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਿੀ ਈ।ਉਸ ਯਤ ਨੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੇ ਸਾਿਭਣੇ 2 ਹਭੰਨਟ ਹਿਚ ਭੰਨ ਹਰਆ ਏੇ ਉਿ 6 ਭਿੀਹਨਆਂ 

ਹਿਚ ਹਸਯਪ 2 ਹਦਨ ਿੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ੈਸੇ ਦਾ ਫਨ ਏੀਤਾ ਿੈ। 
 

ਆ ਦੇਐੀ ਹਜਿ ੇਿੀ ਉਸਨੇ ਆਣਾ  ਨਾਿ ਏਫ ਰ ਏੀਤਾ ਤਾ ਏ ਝ ਰੜਏੇ ਐੜੇ ਿ  ਤੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਇਸ ਯਤ ਨ ੰ  

ਏੰਭ ਤ ਏੱਢ।ਏ ਝ ਫਜ ਯਾਂ ਨੇ ਐੜੇ ਿ ਹਏ ਹਏਿਾ ਏੇ ਸਾਡਾ ਭਏਸਦ ਇਸ ਨ ੰ  ਏੱਢਣਾ ਨਿੀ ਿੈ ਇਸ ਨ ੰ  ਸ ਧਾਯਨਾ 

ਿੈ।ਅਸੀ ਇਸ ਨ ੰ  10 ਹਦਨ ਦਾ ਸਭਾਂ ਹਦੰਦੇ ਿਾ।ਜੇ ਇਿ 10 ਹਦਨਾਂ ਹਿਚ ਸ ਧਯ ਈ ਤਾ ਠੀਏ ਿੈ।ਨਿੀ ਹਪਯ ਦ ਫਾਯਾ 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਫ ਰਾਏੇ ਹੰਡ ਨ ੰ  ਇੱਏਠਾ ਏਯਏੇ ਅਸੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਏੱਢ ਹਦਆ।ੇਉਿ ਯਤ ਸ ਧਯ ਈ।ਉਸ ਨ ੰ  

ਏੱਢਣ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਿੀ ਈ। 
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ਜਦ ਜਨਤਾ ਕਨਯਣਾ ਕਯਗੀ ………………………………………………………………….. 
 

 

ਆ ਦੇਐੀ ਜ ੇਸਿਯਾਜ ਆਿੇਾ ਤਾ ਏਾਨ ੰ ਨੀ ਤਯ ਤੇ ਹਸੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਤਾਏਤ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਤਾ ਅਰੱ ਅਰੱ ਐੇਤਯਾਂ 

ਹਿਚ ਸ ਧਾਯ ਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਬਾਿਨਾਂਿਾਂ ੈਦਾ ਿ ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ।ਿੈਸੇ ਤਾ ਸਾਯੇ ਐੇਤਯਾਂ ਹਿਚ ਿੀ ਸ ਧਾਯ ਦੀਆਂ 

ਸੰਬਾਿਨਾਿਾਂ ਿਨ ਿੇਠਾਂ ਏ ਝ ਉਦਾਿਯਣਾਂ ਿਨ। 
 

ਕਕਖਆਂ ਕਵਚ ੁਧਾਯ : 
 

ਅੱਜ ਸਯਏਾਯੀ ਸਏ ਰਾਂ ਦੀ ਿਾਰਤ ਫਿ ਤ ਿੀ ਭਾੜੀ ਿੈ।ਠੀਏ ਢੰ ਨਾਰ ੜਾਈ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ।ਫੱਹਚਆਂ ਦੇ ਫੈਠਣ ਰਈ 

ਡੈਸਏ ਨਿੀ ਿਨ।ੱਐੇ ਨਿੀ,ੀਣ ਦੇ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਨਿੀ ਿੈ।ਫਾਸਯ ਭਾਂ ਦਾ ਰਫੰਧ ਨਿੀ ਿੈ।ਤੇ ਰਏ ਜਦ ਿੀ ਸਯਏਾਯ 

ਨ ੰ ,ਹਸਏਾਇਤ ਏਯਦੇ ਿਨ ਉਿ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਏਯਦੀ। 
 
ਅਯ ਸਯਏਾਯ ਉਯ ਭ ੱ ਏਤ ਪੰਡ ਬੇਜੇੀ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਫੈਠ ਏੇ ਇਿ ਤਹਿ ਿਿੇਾ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਫੱਹਚਆਂ 

ਰਈ ਸਏ ਰ ਹਿਚ ਏੀ ਏੀ ਸਿ ਰਤਾਂ ਨਿੀ ਿਨ।ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਉਸਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਿੀ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨ।ੇਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਏਸੇ 

ਉਯਰੇ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨਾਰ,ਹਏਸੇ ਨੇਤਾ ਨਾਰ ਜਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਤੇ ਭਨਜ ਯੀ ਰੈਣ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਿੀ ਿੇੀ, 

 

ਉਸ ਤਯਾਂ ਸਯਏਾਯੀ ਸਏ ਰਾਂ ਹਿਚ ਅਹਧਆਏਾਂ ਦੀ ਏਭੀ ਿੈ।ਇਏ ਅਹਧਆਏ 200-300 ਫੱਹਚਆਂ ਨ ੰ  ੜਾਉਦਾ ਿੈ। 

3-4 ਏਰਾਸਾਂ ਦੇ ਫੱਚੇ ਇਏੱਠੇ ਏਯਏੇ ਇੱਏ ਿੀ ਅਹਧਆਏ ਿੀ ੜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਇਸ ਤਯਾਂ ੜਾਈ ਨਿੀ ਿ 

ਸਏਦੀ,ੜਾਈ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਤਭਾਸ਼ਾ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਅਯ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਰਏਾਂ ਦੇ ਏਰ ਤਾਏਤ ਿਿੇੀ,ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ 

ਹਿਚ ਫੈਠ ਏੇ ਰਏ ਆਸ ਹਿਚ ਸਰਾਿ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਨ ਤੇ ਪੈਸਰਾ ਰੈ ਸਏਣੇ ਹਏ ਸਾਡ ੇਇਥੇ ਹਏੰਨੇ ਅਹਧਆਏਾਂ ਦੀ 

ਏਭੀ ਿੈ।ਹਏੰਨੇ ਿਯ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।ਹਪਯ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਹਰਐਣ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਿੀ ਿਿੇੀ।ਇਸ 

ਸਫਜੈਏਟ ਰਈ ਟੀਚਯ ਬਯਤੀ ਏਯ।ਉਿ ਆਣੀ ਰਾਭ ਦੀਸਬਾ ਹਿਚ ਫੈਠਣੇ ਹਏੰਨੇ ਟੀਚਯਾਂ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿੈ ਤਹਿ 
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ਏਯਏੇ ਐ ਦ ਿੀ ਬਯਤੀ ਏਯਨ।ੇ 
 

ਇਸੇ ਏਯਏੇ ਜ ਅੱਜ ਿੀ ਟੀਚਯ ਬਯਤੀ ਿਨ ਉਿ ਿੀ ਠੀਏ ਤਯਾ ਨਾਰ ਨਿੀ ੜਾਉਦੇ।ਭਿੀਨੇ ਦੇ ਅਐੀਯ ਹਿਚ ਆਉਦੇ 

ਿਨ ਤੇ ਤਨਐਾਿ ਰੈ ਜਾਦੇ ਿਨ।ਜ ੇਸਏ ਰ ਹਿਚ ਆ ਿੀ ਜਾਣ ਤਾ ਦਯਐਤਾਂ ਿੇਠਾਂ ਫੈਠ ਹਏ ੱਾਂ ਭਾਯਏੇ ਭ ੜ ਜਾਦੇ 

ਿਨ।ਫੱਹਚਆਂ ਨ ੰ  ੜਾਉਦੇ ਨਿੀ,ਫੱਚੇ ਐੇੜਦੇ ਹਪਯਦ ੇਿਨ। ਅਯ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਤਾਏਤ ਹਦੱਤੀ ਿਿੇੀ ਤਾ ਇਿ 

ਅਹਧਆਏਾਂ ਨ ੰ  ਤਰਫ ਏਯ ਸਏਣੇ।ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਰ ਜ ਆਫ ਏਯ ਸਏਣੇ।ਜਯ ਯਤ ਿੇੀ ਤਾ 

ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਜਾ ਿੀ ਦੇ ਸਏਣੇ।ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਠੀਏ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਏਤ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਏਰ ਿਿੇੀ। 
 

ਕਸਤ ਵਾਵਾਂ ਕਵਚ ੁਧਾਯ : 
 

ਉਸੇ ਤਯਾ ਿੀ ਹਸਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਰੈਦੇ ਿਾ।ਹੰਡ ਦੇ ਸਯਏਾਯੀ ਿਸਤਾਰ ਹਿਚ ਡਾਏਟਯ ਠੀਏ ਇਰਾਜ ਨਿੀ ਏਯ 

ਹਯਿਾ ਭਯੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਾਰਾਂ ਏੱਢਦੇ ਿਨ,ਫਦਤਭੀਜੀ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਆਉਦੇ ਿੀ ਨਿੀ,ਦਿਾਈਆਂ ਚਯੀ ਿ ਜਾਦੀਆਂ 

ਿਨ।ਅਯ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਏਰ ਏੰਟਯਰ ਿਿੇਾ ਤਾ ਉਿ ਡਾਏਟਯਾਂ ਨ ੰ  ਹਸੱਧੇ ਏਯ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਰ 

ਜ ਆਫ  ਛ ਸਏੇੀ,ਜਯ ਯਤ ੈਣ ਤੇ ਸਜਾਂ ਿੀ ਦੇ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਅਯ ਿਸਤਾਰ ਹਿਚ ਦਿਾਈ ਦੀ ਾਟ ਿਿੇੀ ਤਾ 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਭ ੱ ਏਤ ਹਭਰਣ ਿਾਰੇ ਪੰਡ ਹਿਚ ਭੰਿਾ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਅਯ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਚਯੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾ ਹਸੱਧਾ ਸਯਏਾਯੀ 

ਿਸਤਾਰ ਦੇ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਰ ਜ ਆਫ  ੱ ਛ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਜਾ ਿੀ ਦੇ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਨਾਰ ਹਸੱਧਾ 

ਹਸੱਧਾ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਐਤਭ ਿਿੇਾ।ਹਏਉਹਏ ਅੱਜ ਬਹਯਸਟ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ।ਜ ੇਰਾਭ 

ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਏਰ ਏੰਟਯਰ ਿਿੇੀ ਤਾ ਉਿ ਬਹਯਸਟ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਤਰਫ ਏਯਏੇ ਸਜਾ ਿੀ ਦੇ ਸਏਦੇ ਿਨ। 
 

ਨਕਰਵਾਦ ਤ ਛੁੱ ਟਕਾਯਾ : 
 

ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਏੰਟਯਰ ਦੇਣ ਨਾਰ ਨਏਸਰਿਾਦ ਤੇ ਫਿ ਤ ਅਸਯ ਿੇਾ।ਇਸ ਰਈ ਇਏ ਉਦਾਿਯਣ ਦੇ ਏੇ 

ਸਭਝਾਉਣ ਦੀ ਏਹਸਸ ਏਯ ਯਿੇ ਿਾਂ।ਛੱਤੀਸੜ ਦੇ ਰਿਾਡੀ ੰ ਡਾ ਹਿਚ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਏ ਸਟੀਰ ਦਾ ਰਾਟ ਰਾਉਣਾ 

ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਰਈ 10 ਹੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਸੀ।ਇਿ 10 ਹੰਡ ਅਨਸ ਹਚਤ ਜਾਤੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਨ।ਉਥੇ 
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ੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਰਾ  ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਏ ਅਯ ਸਯਏਾਯ ਉਥ ੇਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਅਏਉਇਅਯ ਏਯਨਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨਾਰ ਹਿਚਾਯ ਏਯਨਾ ਿੇਾ।ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਰਹਐਆ ਰਏਾਂ ਨੇ 

ਜ਼ਭੀਨ ਦੇਣ ਤੇ ਭਨਾ ਏਯ ਹਦੱਤਾ।ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਦ ਫਾਯਾ ਫੇਨਤੀ ਏੀਤੀ।ਦ ਫਾਯਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਿਈ ਉਸ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਨੇ 

ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  15 ਸਯਤਾਂ ਯੱਐੀਆ ਂਤੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਜੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਭੀਨ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਯਤਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ 

ੈਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਹਤਆਯ ਿਾ।ਉਿ ਸਯਤਾਂ ਫਿ ਤ ਿੀ ਿਾਹਜਿ ਸਨ।ਹਜਿੇ ਇਏ ਸਯਤ ਸੀ ਹਏ ਸਾਨ ੰ  

ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਨਾ ਭ ਆਿਜਾ ਹਭਰਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ,ਇਏ ਸਯਤ ਸੀ ਹਏ ਦਯਐਤ ਨਿੀ ਏੱਟ ੇਜਾਣ,ੇਜੇ ਏੱਟਣੇ  ਤਾ 

ਇਤਨੇ ਦਯਐਤ ਰਾਉਣੇ ਿਣ।ੇਿਯ ਯ ਦੇ ਇਏ ਆਦਭੀ ਨ ੰ  ਯ ਜਾਯ ਹਭਰੇਾ। ਸਾਯੀਆਂ ਭੰਾਂ ਜਾਇਜ 

ਸਨ।ਸਯਏਾਯ ਏਰ ਜਦ ਇਿ ਭੰਾਂ ਈਆਂ ਤਾ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਨਿੀ ਭੰਨੀਆਂ।ਜਯ ਜਫਯਦਸਤੀ ਨਾਰ  ਹਰਸ ਬੇਜ਼ ਹਏ 

ਜ਼ਭੀਨਾ ਤੇ ਏਫਜੇ ਏਯ ਰ ਇਸ ਤੇ ਫਾਅਦ ਹੰਡ ਿਾਹਰਆ ਨੇ ਹੰਡ ਦੀਆਂ ਏੰਧਾਂ ਤੇ ਹਰਐ ਹਦੱਤਾ ਹਏ ਨਏਸਰੀ ਆ 

ਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਫਚਾ।ਸ ਣਨ ਹਿਚ ਆਇਆ ਿੈ ਹਏ ਇਿ 10 ਹੰਡ ਨਏਸਰੀਆਂ ਨਾਰ ਜ ੜ । 
 

ਅਯ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਆਣੇ ਤੇ ਆਣੇ ਹੰਡ ਦੇ ਫਾਯੇ ਏਈ ਿੀ ਪੈਸਰਾ ਰੈਣ ਦੇ ਰਈ ਅਹਧਏਾਯ ਿਿੇਾ ਤਾ 

ਜਨਤਾ ਨਏਸਰੀਆਂ ਦੇ ਏਰ ਹਏਉ ਜਾਿੇੀ।ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਏਉ ਦੇਿੇੀ।ਹਫਨਾ ਜਨ ਅਧਾਯ ਤ ਰਏਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦੇ 

ਨਏਸਰਿਾਦ ਨਿੀ ਯਹਿ ਸਏੇਾ। 

 
ਨਸਾ-ਫੂੰ ਦੀ ਕਵਚ ਪਰਤਾ: 
 

ਹਦੱਰੀ ਦੇ ਏ ਝ ਿਾਯਡਾਂ ਹਿਚ ਹਛਰੇ ਇਏ ਸਾਰ ਤ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਚੱਰ ਯਿੀਆਂ ਿਨ।ਿਯ ਭਿੀਨੇ ਭਿੱਰੇ ਦੇ ਰਏ,ਉਥ 

ਦੇ ਅਹਧਏਾਯੀ,ਉਥੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਏਠੇ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ।ਇਰਾਏੇ ਦੇ ਹਿਏਾਸ ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਚਯਚਾ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਸਨੀਆਂ ਹਿਿਾਯ ਹਿਚ 

ਅਹਜਿੀ ਿੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਇਏ ਰੜਏੇ ਨੇ ਐੜਾ ਿ ਏੇ ਹਏਿਾ ਹਏ ਸਾਡੇ ਭਿੱਰੇ ਹਿਚ ਦਾਯ  ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਫਿ ਤ ਦ ਯ ਿੈ 

ਦ ਏਾਨ ਸਾਡੀ ਏਰਨੀ ਹਿਚ ਐ ਰਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਦਾਯ  ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾਿ ਐਾਯਜ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਉਸ ਹਦਨ ਰੱਹਆ 

ਹਏ ਬਯੀ ਸਬਾ ਹਿਚ ਰਤ ਰਸਤਾਿ ਯੱਐਣਾ ਫਿ ੱ ਤ ਿੀ ਭ ਸਹਏਰ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਅੱਜ ਹਏਸੇ ਿੀ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਦਾਯ  ਦੀ 

ਦ ਏਾਨ ਐਰਣ ਦੇ ਰਈ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਪਸਯ ਦੀ ਭਨਜ਼ ਿੀ ਰੈਣੀ ੈਦੀ ਿੈ।ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਤਾ  ਹਛਆ ਿੀ ਨਿੀ ਜਾਦਾ।ਨੇਤਾ ਤੇ 

ਅਪਸਯ ਤਾ ਹਯਸਿਤ ਰੈ ਏੇ ਜਾ ਦਫਾਉ ਾਏੇ ਭਨਜ਼ਯੀ ਦੇ ਹਦੰਦ ੇਿਨ।ਜੇ ਇਿ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿ ੇਹਏ ਹਏਸੇ ਿੀ 

ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਦਾਯ  ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭਨਜ਼ ਯੀ ਤੇ ਹਫਨਾ ਨਿੀ ਐਰੀ ਜਾ ਸਏਦੀ।ਤਾ ਦਾਯ  ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਐਰਣਾ 
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ਫਿ ਤ ਭ ਸਏਰ ਿ ਜਾਿੇਾ।ਨਸਾਫੰਦੀ ਿੱਰ ਇਏ ਠ ਸ ਏਦਭ ਿੈ। 
 

ਗਯੀਫੀ ਬੁੱ ਖਭਯੀ ਤ ਫਯੁਜ਼ਗਾਯੀ ਦਾ ਅੂੰ ਤ : 
 

ਅਯ ਹਸੱਧਾ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਤਾਏਤ ਹਦੰਤੀ ਜਾਿ ੇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬ ਤ ਿੱਡਾ ਅਸਯ ਯੀਫੀ ਤੇ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਤੇ ਿੇਾ।ਹਜਿੇ 
ਹਏ ਇਸ ਹਏਤਾਫ ਹਿਚ ਹਰਹਐਆ ਿੈ ਹਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਭ ਪੱਤ ਪੰਡ ਆਿੇਾ ਤਾ ਰਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਫੈਠ ਹਏ ਤਹਿ 

ਏਯਨੇ ਹਏ ਆਣੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਸਬ ਤ ਿੱਧ ਯੀਫ ਏਣ ਿੈ?ਉਸਦੀ ਅਸੀ ਭਦਦ ਏਯਨੀ ਿੈ।ਉਸ ਨ ੰ  ਅਸੀ ਯਾਸਨ 

ਦੇਣਾ ਿੈ।ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਬ ੱ ਐਾ ਨਿੀ ਯਹਿਣ ਦੇਣਾ।ਿਯੇਏ ਦੇ ਹਸਯ ਤੇ ਛੱਤ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਯ ਫੱਚਾ ਸਏ ਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ। 
 

ਅਯ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਚਾਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਭ ੱ ਏਤ ਪੰਡ ਹਿਚ ਏਯਜਾ ਦੇ ਸਏੇੀ।ਅੱਜ ਉਿ ਸਾਿ ਏਾਯ 

ਦੇ ਚ ੰਰ ਹਿਚ ਪੰਸ ਹਏ 150% ਹਿਆਜ ਤੇ ਏਯਜਾ ਰੈ ਹਯਿਾ ਿੈ। ਯੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਚ ੰ ਰ ਹਿਚ ਨਿੀ ਹਨਏਰ 

ਸਏਦਾ। 
 

ਉਸੇ ਤਯਾ ਿੀ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਹਏਸਾਨ ਆਤਭਿੱਹਤਆਂ ਏਯ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਹਏਉਹਏ ਸਾਿ ਏਾਯਾਂ ਤ ਏਯਜਾ ਰੈਦ ੇਿਨ ਤੇ ਹਪਯ 

ਏਯਜਾ ਭੜ ਨਿੀ ਸਏਦ।ੇਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਅਹਜਿੇ ਹਏਸਾਨਾ ਨ ੰ  ਏਯਜਾ ਦੇਿੇੀ। 
 

ਜੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਏਰ ਭ ੱ ਏਤ ਪੰਡ ਹਭਰੇਾ ਉਿ ਆਣੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਸਾਫਣ ਦੀ ਪੈਏਟਯੀ,ਤੇਰ ਦੀ ਹਭੱਰ,ਚਰਾਂ ਦੀ 

ਹਭੱਰ,ਆਟਾ ਚੱਏੀ ਆਹਦ ਰਾ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਿੱਐ ਿੱਐ ਹਏਸਭ ਦੇ ਉਦਮ ਰੱ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਇਿਨਾਂ ਉਦਮਾਂ ਹਿਚ 

ਯ ਜਾਯ ਹਭਰੇਾ।ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਯੀਫੀ ਦ ਯ ਿਿੇੀ। ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਸੱਧਾ ਭ ੱ ਏਤ ਪੰਡ ਬੇਜਣਾ ਇਏ ਅਹਜਿਾ ਯਾਭ 

ਫਾਣ ਿੈ ਹਜਸ ਨਾਰ ਰਏਾਂ ਦੀ ਆਭਦਨੀ ਿੱਧੇੀ ਤੇ ਯੀਫੀ ਤੇ ਫਯ ਜ਼ਾਯੀ ਤੇ ਏਾਪੀ ਿੱਦ ਤਏ ਛ ੱ ਟਏਾਯਾ ਹਭਰੇਾ। 
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ਫਕਾਯ ਦ ਸ਼ੱਕ ਤ ਬਯਭ……………………………………………………………………………. 

 
 

ਜਦ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ੱਰ ਆਉਦੀ ਿੈ ਰਏਾਂ ਦੇ ਭਨਾਂ ਹਿਚ ਏਈ ਤਯਾ ਦੇ ਸੱਏ ਤੇ ਬਯਭ ਆ ਜਾਦੇ ਿਨ।ਹਜਨਹ ਾਂ   
ਨ ੰ  ਦ ਯ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸਸ ਅਸੀ ਿੇਠਾਂ ਏਯਾੇ 

 

ਦਕਰੱਤਾਂ ਤ ਅੱਕਤਆਚਾਯ : 
 
ਏ ਝ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਿੀ ਸ਼ੰਏਾ ਿੈ ਹਏ ਅਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਤਾਏਤ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਦਹਰੱਤਾਂ ਤੇ ਅੱਹਤਆਚਾਯ 

ਿੱਧਣੇ।ਇਸਦਾ ਜ ਆਫ ਰੱਬਣ ਦੇ ਰਈ ਅਸੀ ਹਫਿਾਯ ਦੇ ਏ ਝ ਦਹਰੱਤ ਇਰਾਹਏਆਂ ਹਿਚ ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਯਾਜ ਦੇ 

ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਸਭਝਾਇਆਂ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਸੱਧਾ  ਹਛਆ ਹਏ ਅਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਿੱਧ ਅਹਧਏਾਯ ਹਦੱੰੱਤੇ ਜਾਦੇ ਿਨ ਤਾ 
ਏੀ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਅੱਹਤਆਚਾਯ ਿੱਧਣੇ?ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਏੀ ਹਿਚਾਯ ਿਨ?ਦਹਰੱਤਾਂ ਦਾ ਇਿ ਭੰਨਣਾ ਿੈ ਹਏ 

ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਆਉਣ ਨਾਰ ਉਿਨਾ ਦੇ ਏਰ ਸੰਯਸ ਦੇ ਿਯ ਭਏੇ ਿੱਧ ਜਾਣੇ।ਅੱਜ ਜੇ ਹਏਸੇ ਦਹਰੱਤ ਤੇ ਹਏਸੇ ਹੰਡ 

ਹਿਚ ਅੱਹਤਆਚਾਯ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾ ਉਿ ਹਏਧਯ ਜਾਦਾ ਿੈ?ਅਜ ਦੇ ਸਭੇ ਉਸਦ ੇਨਾਰ ਏਣ ਿੈ?ਏਈ ਨਿੀ ਿੈ।ਇਿ  ਯੀ ਦੀ 

 ਯੀ ਹਿਿਸਥਾ ਉਸ ਦਾ ਸਸਨ ਏਯਨ ਿਾਹਰਆ ਂਦੇ ਨਾਰ ਿੈ।ਉਸ ਹੰਡ ਦਾ  ਹਰਸ ਿਾਰਾ ਸਸਨ ਏਯਨ ਿਾਹਰਆਂ ਦੇ 

ਨਾਰ ,ਹਜਰਾ ਏ ਰੈਏਟਯ,ਫੀ.ਡੀ..,ਤਹਿਸੀਰਦਾਯ ਇਿ ਸਾਯੇ ਸ਼ਸਨ ਏਯਨ ਿਾਹਰਆ ਂਦੇ ਜੰਟਾਂ ਦੇ ਯ  ਹਿਚ ਏੰਭ 

ਏਯਦੇ ਿਨ।ਤੇ ਹਪਯ ਹਜਸ ਿੀ ਦਹਰੱਤ ਦਾ ਸ਼ਸਨ ਿ ੰ ਦਾ ਉਿ ਹਏਥੇ ਜਾਿ?ੇਅਯ ਉਸ ਹੰਡ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦਹਰੱਤ ਇਏਠੇ ਿੀ 

ਿ ਜਾਣ ਤਾ ਏੀ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਨ ਿੱਧ ਤ ਿੱਧ ਏ ਰੈਏਟਯ ਦੇ ਸਾਿਭਣੇ ਧਯਨਾ ਰਦਯਸਨ ਤ ਇਰਾਿਾ ਏਈ ਚਾਯਾ ਨਿੀ 

ਿੈ।ਦਹਰੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਹਏਿਾ ਹਏ ਜੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਹਸੱਧਾ ਅਹਧਏਾਯ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿ,ੇਅਯ ਦਹਰੱਤ ਇਏੱਠੇ ਿ ਜਾਦ ੇਿਨ 

ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਉਿ ਇੱਏਠੇ ਿ ਹਏ ਆਣੀ ਅਿਾਜ ਨ ੰ  ਯੱਐਣ ਦੀ ਏਹਸਸ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਉਿਨਾ ਦੇ 

ਰਈ ਸੰਯਸ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹਿਚ ਿੀ ਏਈ ਅਹਜਿੇ ਰਏ ਿ ਸਏਦੇ ਿਨ ਜ ਦਹਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਨ।ਉਿ ਹੰਡ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਹਸਤ ਿ ੰ ਦਾ ਦੇਐਦੇ ਯਹਿੰਦੇ ਿਨ ਤੇ ਉਿ ਦਹਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾਂ ਚਾਿ ੰ ਦੇ 
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ਿਨ।ਰੇਹਏਨ ਅੱਜ ਉਿ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦ।ੇਹਏਉਹਏ ਉਿਨਾ ਦੀ ਅਿਾਜ ਸ ਣਨ ਿਾਰਾ ਏਈ ਨਿੀ ਿੈ।ਅੱਜ ਦੀ 

ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਏਈ ਬ ਹਭਏਾ ਨਿੀ ਿੈ।ਅਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਿਿੇੀ ਤਾਂ ਅਹਜਿੇ ਰਏ ਿੀ ਆਣੀ ਅਿਾਜ 

ਫ ਰੰਦ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਉਿ ਦਹਰਤਾਂ ਦੇ ਿੱਏ ਹਿਚ ਫਰਣ।ੇਦਹਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਰਫਾਤ ਏਯਨ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਇਿ 

ੱਰ ਏਿੀ। 
 

ਇਸ ਤ ਇਰਾਿਾ ਸਿਯਾਜ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਦਹਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯਸ ਦੇ ਰਈ ਇਏ ਯਸਤਾ ਐ ੱ ਰੇਾ।ਨਿੀ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ 

ਰਏਾਰ ਿਦ ਹਿਚ ਹਰਆਦਾ ਜਾਿੇਾ।ਅਯ ਹਏਸੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਆਉਣ ਤ ਯਹਏਆ ਜਾਿੇਾ ਤੇ 

ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਹਰਹਐਆ ਜਾਦ ਤਾ ਉਿ ਰਏ ਾਰ ਏਰ ਹਸਏਾਇਤ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਰਏਾਰ ਦੀ 

ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ਿਿੇੀ ਹਏ ਉਿ ਹਏਸੇ ਿਯ ਹਦਨ ਹੰਡ ਦੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਫ ਰਾਏੇ ਆਣੀ ਹਨਯਾਨੀ ਹਿਚ ਇਿ ਦੇਐੇ ਹਏ ਉਥ ੇ

ਸਾਹਯਆ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਆਣ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਨਿੀ ਰਣਾਰੀ ਹਿਚ ਦਹਰਤਾਂ ਦੇ ਏਰ ਰੜਨ ਦੇ ਰਈ ਹਤੰਨ ਚਾਯ ਭਏੇ ਹਭਰਣੇ।ਇਸ ਨਿੀ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ 

ਦਹਰਤਾਂ ਦੇ ਰਈ ਤਯ ੰ ਤ ਸ ਧਾਯ ਿਿੇਾ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀ ਿੈ।ਭੇਯਾ ਸਿਾਰ ਿੈ ਹਏ ਅੱਜ ਜਦ ਸਾਯੀ ਿੀ ਯਾਜਨੀਤਏ ਸੱਤਾ 

ਸਯੰਚ ਦੇ ਅੰਦਯ ਿੀ ਸੀਹਭਤ ਿੈ।ਇਸ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਯਾਜਨੀਤਏ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦ ਯਉਮ ਦੇ ਹਜਆਦਾ ਭਏੇ ਿਨ।ਜਦ 
ਤੱਏ ਸਾਯੀ ਦੀ ਸਾਯੀ ਸੱਤਾ ਸਯੰਚਾਂ ਤੇ ਐਿ ਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਹਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਉਸ ਨਾਰ ਸ਼ਸਨ ਦੇ ਅਸਾਯ ਹਜਆਦਾ 

ਿਨ?ਸਾਨ ੰ  ਰੱਦਾ ਿੈ ਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਨਾਰ ਸ਼ਸਨ ਿਣ ਦੇ ੱਟ ਅਿਸਯ ਿਨ।ਜਦ ਤੱਏ ਸਯੰਚ ਦੇ ਏਰ 

ਸਾਯੀ ਤਾਏਤ ਿੈ ਉਸ ਨਾਰ ਸ਼ਸਨ ਦੇ ਹਜਆਦਾ ਭਏੇ ਿਨ। 
 
ੱਟ ੱਟ ਇਿ ਏਹਿਣਾ ਤਾ ਸਯਾਸਯ ਰਤ ਿਿੇਾ ਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਨਾਰ ਦਹਰਤਾਂ ਤੇ ਅੱਹਤਆਚਾਯ 

ਿੱਧੇਾ।ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਸ ਧਾਯ ਆਿੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅੱਹਤਆਚਾਯ ਿੱਧਣ ਦੇ ਏਈ ਅਸਾਯ ਨਿੀ ਿਨ।ਹਪਯ ਅਜ ਦੀ 

ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਸਧਾਯਨ ਦਹਰਤਾਂ ਦੇ ਏਰ ਿੈ ਉਿ ਤਾ ਯਿੇਾ ਿੀ ਉਿ ਐਤਭ ਨਿੀ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇਾ।  
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ਖਾ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਯ : 
 

ਏ ਝ ਰਏ ਐਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਿਯਣ ਹਦੰਦ ੇਿਨ।ਇਿ ਐਾ ੰਚਾਇਤ ਰੜਏੇ ਤੇ ਰੜਏੀ ਨ ੰ  ਭਯਿਾ ਹਦੰਦੀ ਿੈ।ਏੀ 
ਐਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਾ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਿੀ ਰਤ ਪੈਸਰੇ ਨਿੀ ਏਯੇੀ? 

 

ਐਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਿਾਹਏਆ ਂਿੀ ਅਹਜਿੇ ਪੈਸਰੇ ਏੀਤ ੇਿਨ ਜਾ ਨਿੀ,ਇਿ ਿੀ ਇਏ ਹਿਿਾਦ ਿੈ।ਇਸ ਹਿਿਾਦ ਹਿਚ ੈਣ 

ਤ ਹਫਨਾ ਅਸੀ ਏੇਿਰ ਇਿ ਏਹਿਣਾ ਚਿ ੰ ਦੇ ਿਾ ਹਏ ਏਾਨ ੰ ਨਣ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਨਾ ਤਾ ਇਿ ਅਹਧਏਾਯ ਿੈ।ਤੇ ਨਾ ਿੀ 

ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਅਹਧਏਾਯ ਹਦੱਤਾ ਜਿੇਾ ਹਏ ਉਿ ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਭਾਯਨ ਦਾ ਉਦੇਸ ਦੇ ਸਏਣ,ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਨਿੀ ਭੰਹਨਆ 

ਜਾਿੇਾ।ਇਿ ਪੈਸਰਾ ੈਯ ਏਾਨ ੰ ਨੀ ਿਿੇਾ।ਹਏਉਹਏ ਹਜਸ ਅਿਸਥਾ ਦੀ ਅਸੀ ੱਰ ਏਯਦੇ ਿਾ ਉਸ ਹਿਿਸਥਾਂ ਹਿਚ 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਦਾਇਯੇ ਹਿਚ ਯਹਿਏੇ ਿੀ ਪੈਸਰੇ ਏਯੇੀ।ਸੰਹਿਧਾਨ ਜਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਦਾਇਯੇ ਤ ਫਾਿਯ ਜਾ ਏੇ 

ਪੈਸਰੇ ਰੈਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਤੇ ਇਜਜਾਤ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਿਿੇੀ।ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਭਯਿਾਉਣਾ,ਏ ੱ ਟਿਾਉਣਾ,ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਪਾਸੀ 

ਦੇਣਾ ਇਿ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਿੈ।ਇਸ ਤਯਾ ਤਾ ਭੰਨ ਰਈ ਏੱਰ ਨ ੰ  ਏਈ ਰਾਭ ਸਬਾ ਐੜੀ ਿ ਏੇ ਏਹਿ ਦੇਿੇ ਹਏ ਬਾਈ 

ਅਸੀ ਤਾ ਬਾਯਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੀ ਨਿੀ ਿੈ।ਅਸੀ ਤਾ ਬਾਯਤ ਤੇ ਅਰੱ ਿਣਾ ਿੈ।ਅਹਜਿਾ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ 

ਨਿੀ ਿਿੇਾ,ਇਸ ਨ ੰ  ਸੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਯੇ ਹਿਚ ਯਹਿ ਏੇ ਿੀ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਿਿੇਾ,ਉਸ ਨ ੰ  ਹਜੰਨੀ ਤਾਏਤ ਹਦੱਤੀ ਈ ਿੈ 

ਉਨੀ ਦਾ ਿੀ ਇਸਤੇਭਾਰ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਨ। 
 

ਗਰਾਭ ਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਕਤ ਦਣ ਨਾਰ ਭਾਕਜ਼ਕ ਕੁਯੀਤੀਆਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਜਾ ਘੱਟਣਗੀਆਂ : 
 
ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਤਾਏਤ ਦੇਣ ਨਾਰ ਸਭਾਹਜਏ ਏ ਯੀਤੀਆਂ ਤੇ ਏੀ ਅਸਯ ਿੇਾ?ਹਜਿ ੇਦਾਜ ਰਥਾ,ਫਾਰ ਹਿਆਿ,ਹਏਸੇ 

ਨ ੰ  ਡਾਇਨ ਹਸ਼ਤ ਏਯਏੇ ਉਸਤ ੇਅੱਹਤਆਚਾਯ ਏਯਨਾ,ਬ ਤ-ਰੇਤ ਹਜੰਨ ਆਹਦ ਅੰਧ ਹਿਸਿਾਸ ਨੇ।ਏੀ ਜਦ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ 

ਨ ੰ  ਅਹਧਏਾਯ ਹਦੱਤ ੇਜਾਣ ੇਤਾ ਏੀ ਇਿ ਏ ਯੀਤੀਆਂ ਿੱਧਣੀਆਂ? 

 

ਸਾਯੀਆਂ ਏ ਯੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤ ਚੱਰੀਆਂ ਆ ਯਿੀਆਂ ਰਤ ਬਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਿੀ ਨਤੀਜਾ ਿੈ।ਇਿ ਬਾਿਨਾਿਾਂ ਰਏਾਂ ਦੇ 
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ਹਦਰਾਂ ਹਦਭਾਾਂ ਤੇ ਫ ਯੀ ਤਯਾ ਬਾਯ  ਿਨ।ਇਿਨਾਂ ਹਿਚ ਏਈ ਫ ਯਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਏਾਨ ੰ ਨੀ ਤਯ ਤੇ ਅਯਾਹਧਤ ਹਸ਼ਤ ਏਯ 

ਹਦੱਤਾ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਸਜਾ ਿੀ ਹਸ਼ਤ ਏੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਜੇ ਏਈ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਏਸੇ ਏ ਯੀਤੀ ਦਾ ਸਭੱਯਥਨ ਏਯਦੀ 

ਿੈ,ਉਿ ੈਯਏਾਨ ੰ ਨੀ ਿੈ। 
 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਨਾਰ ਏ ਯੀਤੀਆਂ ਿੱਧਣੀਆਂ ਨਿੀ-ਅਹਜਿਾ ਿਣ ਦੇ ਅਸਾਯ ਫਿ ਤ ਿੀ ੱਟ ਹਦਐਾਈ ਹਦੰਦ ੇਿਨ।ਸਾਨ ੰ  ਇਿ 

ਸਭਝਣਾ ਿੇਾ ਹਏ ਜਦ ਅਸੀ ਸਭਾਹਜਏ ਏ ਯੀਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਐਤਭ ਏਯਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਾ ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਰਏਾਂ ਦੇ ਹਿਚ 

ਅੰਦਰਨ ਛੇੜਨੇ ੈਣੇ।ਰਏਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ ਏਯਨੀ ਿੇੀ।ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਹਦਰ ਤੇ ਹਦਭਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤ ਛਾਈਆਂ 

ਅਸਭਾਨਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਯ ਏਯਨਾ ਿੇਾ। 
 

ਗਰਾਭ ਬਾ ਕਵਚ ਤਾਂ ਰਕ ਰੜਣਗ : 
 

ਏਈ ਰਏਾਂ ਦਾ ਹਿਚਾਯ ਿੈ ਹਏ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਪੈਸਰੇ ਨਿੀ ਰੈ ਸਏਣੇ,ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਤਾ ਅਨੜ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਰਾਭ ਸਬਾ 

ਹਿਚ ਰਏ ਰੜਨੇ।ਏਈ ਰਏ ਤਾ ਇਥ ਤੱਏ ਤਯਏ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਹਏ ਜਦ ਸਯੰਚ ਚ ਹਣਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਤਾ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  

ਭੰਨ ਰਿ 60% ਿਟਾਂ ਿੀ ੈਦੀਆਂ ਿਨ।ਤੇ 40% ਰਏ ਤਾ ਉਸਦੇ ਹਿਯਧ ਹਿਚ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਰਏਾਂ ਦਾ ਏਹਿਣਾ ਿੈ 

ਹਏ ਉਿ ਰਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਨਿੀ ਿਣ ਦੇਣੇ।ਦ ਨੀਆਂ ਬਯ ਦੇ ਿ ਣ ਤੱਏ ਦੇ ਸਾਯੇ ਅਨ ਬਿ ਇਿੀ ਦੱਸਦੇ 

ਿਨ।ਇਿ ਡਯ ਫੇਫ ਹਨਆਦ ਿਨ। 
 

ਇਸ ਹਏਤਾਫ ਹਿਚ ਹਿਿਯੇ ਫਜਾਯ ਦੀ ਉਦਾਿਯਣ ਹਦੱਤੀ ਈ ਿੈ।ਹਜਥੇ ਹਿਰਾ ਫਿ ਤ ਿੀ  ੱ ਟਫੰਦੀ ਸੀ।ਰਏ ਰੜਦੇ 

ਯਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਹੰਡ ਹਿਚ ਦ ਸਭਣੀ ਸੀ।ਐ ਨ ਿੀ ਿ ਚ ੱ ਏੇ ਸਨ।ਿਯ ਿਪਤੇ  ਹਰਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਆਈ ਯਹਿੰਦੀ ਸੀ।ਉਥੇ ਿੀ 

ਜਦ ਰਾਭ ਸਬਾ ਸ ਯ  ਿਈ ਤ ਹਿਰਾ ਫਿ ਤ ਿੀ ੱਟ ਰਏ ਆਉਦੇ ਸਨ।ਹਪਯ ਰਏਾਂ ਨੇ ਿਰੀ ਿਰੀ ਆਉਣਾ ਸ ਯ  ਏਯ 

ਹਦੱਤਾ,ਹੰਡ ਦੇ ਝੜ ੇਦੀ ਹੰਡ ਦੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਚਯਚਾ ਿਣੀ ਸ ਯ  ਿ ਈ।ਸਾਹਯਆਂ ਨੇ ਹਭਰ ਫੈਠਏੇ ੱਰਫਾਤ 

ਏਯਨ ਦਾ ਰੇਟਪਾਯਭ ਫਣਾ ਹਰਆ ਅੱਜ ਇਿ ਹੰਡ ਸੰ ਯਨ ਿੈ। 
 

ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਸਾਰ ਬਯ ਤ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾਿਾਂ ਚੱਰ ਯਿੀਆਂ ਿਨ।ਇਿਨਾਂ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਿਯ ਹਏਸਭ ਦੇ ਰਏ 

ਆਉਦੇ ਿਨ।ਬਾਜਾ ਦਾ ਰਫੰਧ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਏਾਂਯਸ ਿਾਰੇ ਿੀ ਆਉਦ ੇਿਨ। ਏਾਂਯਸ ਦਾ ਰਫੰਧ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਬਾਜਾ 
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ਿਾਰੇ ਿੀ ਆਉਦੇ ਿਨ।ਉਥੇ ਚਯਚਾ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ,ਥੜਾ ਫਿ ਤਾ ਰੜਾਈ ਝੜਾ ਿੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ,ਿਾਦ ਹਿਿਾਦ ਿੀ ਿ ੰ ਦਾ 

ਿੈ।ਤਯਏ ਫਹਿਸ ਜਯ ਯ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਅਐੀਯ ਹਿਚ ਪੈਸਰੇ ਿੀ ਜਯ ਯ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। 

ਚੱਰ ਏ ਝ ਿਿੇ ਜਾ ਨਾ ਏੰਭ ਸੇ ਏੰਭ ਇਤਨਾ ਜਯ ਯ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਹਏ ਹਜਸ ਹਜਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਆਦਭੀ ਆਸ ਹਿਚ ਹਭਰ 

ਫੈਠਏੇ ਹਨਯਣਾ ਏਯਨੇ,ਉਥ ੇਉਥ ੇਸ ਧਾਯ ਜਯ ਯ ਿਿੇਾ।ਹਜਥ ਹਜਥ ਦੇ ਰਏ ਆਸ ਹਿਚ ਰੜਨ ਝੱੜਣੇ ਉਥ ੇ

ਸ ਧਾਯ ਨਿੀ ਿ ਸਏਦਾ।ਉਿ ਰਏ ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਣੇ ਹਏ ਪਰਾਣਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਚਯ ਿੈ।ਜਾ ਪਰਾਣੀ ਾਯਟੀ 

ਚਯ ਿੈ,ਪਰਾਣਾ ਨੇਤਾ ਚਯ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਏਹਿਣਾ ਿੇਾ ਹਏ ਅਸੀ ਸਾਯੇ ਿੀ ਹਨਏੰਭੇ ਿਾ,ਅਸੀ ਿੀ ਰੜਦੇ ਯਹਿੰਦੇ 

ਿਾ,ਜਦ ਤੱਏ ਅਸੀ ਨਿੀ ਸ ਧਯਾੇ ਤਦ ਤੱਏ ਸ ਧਾਯ ਨਿੀ ਿ ਸਏਦਾ।ਹਪਯ ਉਿ ਹਏਸੇ ਿਯ ਨ ੰ  ਦਸ਼ ਨਿੀ ਦੇ 

ਸਏਣ।ੇਆਣੀ ਤਏਦੀਯ,ਆਣੀ ਹਜ਼ੰਦੀ,ਆਣੀ ਯੀਫੀ,ਆਣੀ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਦੇ ਰਈ ਉਿਨਾਂ ਐ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਦਸ ਦੇਣਾ 

ਿੇਾ। 
 
ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਹਦੱਰੀ,ਰਐਨਊ,ਬ ਾਰ,ਹਿਚ ਫੈਠਏੇ ਏਈ ਅਪਸਯ,ਨੇਤਾ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਦੇ ਪੈਸਰੇ ਏਯਦਾ 

ਿੈ।ਿ ਣ ਤ ਸੀ ਿੀ ਦੱਸ ਹਏਿੜੀ ੱਰ ਹਜਆਦਾ ਠੀਏ ਿੈ।ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਦੇ ਪੈਸਰੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏ ਏਯਨ ਹਏ ਜਾ ਦ ਯ 

ਫੈਠਏੇ ਏਈ ਅਹਧਏਾਯੀ ਜਾ ਨੇਤਾ ਏਯੇ।ਮਏੀਨਨ ਿੀ ਜੇ ਸਾਯਾ ਹੰਡ ਫੈਠ ਏੇ ਪੈਸਰਾ ਏਯੇਾ ਤਾਂ 

ਰੜਾਈ,ਝੜਾ,ਭਾਯ,ਏ ੱ ਟ ਸਬ ਿਿੇਾ ਯ ਅਐੀਯ ਹਿਚ ਅਸੀ ਆਣੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਈ ਚੰੇ ਪੈਸਰੇ ਿੀ ਏਯਾੇ।ਅਸੀ 

ਹਆਸੇ ਿਾ ਸਾਨ ੰ  ਾਣੀ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਉਿ ਦ ਯ ਫੈਠਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਏ ਨਿੀ ਾਯਏ ਫਣਨ,ੇਏੰਭਹਊਟਯ 

ਬੇਜ ੇਜਾਣ।ੇਉਸਨ ੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਜਯ ਯਤਾਂ ਦਾ ਏੀ ਤਾ ਿੈ?ਚਾਿੇ ਸਾਡ ੇਹੰਡ ਹਿਚ ਰੜਾਈ ਿਿੇ,ਝੜਾ ਿਿੇ ਰੇਹਏਨ 

ਪੈਸਰੇ ਸਾਡ ੇਹੰਡ ਦੇ ਰਈ ਿੀ ਰ ਜਾਣ।ੇਸਾਡ ੇਭ ਿੱਰੇ ਦੇ ਰਈ ਪੈਸਰੇ ਿਣੇ।ਉਸ ਦੇ ਹਿਚ ਿੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਯਆਂ ਦਾ 

ਪਾਇਦਾ ਿੈ। 
 

ਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦਾ ਕੀ ਸਇਆ: 
 

ਏ ਝ ਰਏਾਂ ਦਾ ਏਹਿਣਾ ਿੈ ਹਏ ੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਯੀਆਂ ਤਾਏਤਾਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਈਆਂ ਿਨ।ਏੀ 
ਆਹਦਿਾਸੀ ਇਰਾਏੇ ਹਜੱਥ ੇੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਰਾ  ਿੈ?ਉਥ ੇਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਿਧੀਆਂ ਏੰਭ ਏਯ ਯਿੀਆਂ ਿਨ?ਏੀ ਉਸ ਇਰਾਏੇ 

ਹਿਚ ਸ ਧਾਯ ਿਇਆਂ ਿੈ?ਹਫਰਏ ਰ ਨਿੀ।ੇਸਾ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਿੀ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਫਰਏ ਰ ਨਾਏਾਭਮਾਫ ਿਨ।ਉਿ ਇਸ 
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ਰਈ ਹਏ ੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਿੀ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਅਧ ਯੀ ਤਾਏਤ ਹਦੱਤੀ ਿੈ।ਦ ਸਯੀ ੱਰ ਹਜਨੀ ੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ 

ਹਰਹਐਆ ਿੈ।ਉਸ ਤੇ ਿੀ ਅੱਧੇ ਅਧ ਯੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਨੇ ਰਾ  ਏੀਤੇ ਿਨ। 
 

ਿੈਸੇ ੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਏਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਏ ਹੰਡ ਦੀ ਹਿਏਾਸ ਮਜਨਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਫਣੇੀ।ਭਤਰਫ ਹੰਡ ਹਿਚ ਸਯਏਾਯੀ 

ੈਸਾ ਹਏਥੇ ਐਯਚ ਿਣਾ।ਇਿ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਿੀ ਤਹਿ ਏਯਨੀਆਂ,ਅੰਏਹੜਆਂ ਦੇ ਭ ਤਾਫਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਿ ੰ ਚਣ ਿਾਰਾ 

ਸਾਯਾ ਸਯਏਾਯੀ ੈਸਾ ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ ਜਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਿੱਰ ਫਣੀਆਂ ਮਜਨਾਿਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਿੀ ਿ ੰ ਚਦਾ ਿੈ।ਭ ੱ ਏਤ ਪੰਡ 

ਹਫਰਏ ਰ ਨਿੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ।ਸਾਯੇ ੈਸੇ ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਹਦੱਰੀ ਜਾ ਯਾਜਧਾਨੀਆਂ ਹਿਚ ਿੀ ਤਹਿ ਿ ਜਾਦਾ ਿੈ ਹਏ ਹਏੰਨਾ 

ੈਸਾ ਹਏਸ ਹੰਡ ਹਿਚ ਐਯਚ ਿਿੇਾ।ਤਾ ਹੰਡ ਿਾਰੇ ਏੀ ਮਜਨਾਿਾਂ ਫਣਾਉਣ?ਿੈ ਨਾ ਭਜੇ ਦੀ ੱਰ ਹੰਡ ਿਾਹਰਆ ਂਨ ੰ  

ੈਸੇ ਿਯਤਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਿੈ ਯ ੈਸਾ ਨਿੀ ਿੈ।ੇਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦਾ ਹੰਡ ਦੇ 

ਅਹਧਆਏ,ਜ਼ੰਰਾਤ ਅਹਧਏਾਯੀ, ਹਰਸ ਅਹਧਏਾਯੀ,ਤਸੀਰਦਾਯ,ਹਸਿਤ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਆਹਦ ਤੇ ਹਏਸੇ ਤਯਾ ਦਾ ਏਈ 

ਿੀ ਿ ਏਭ ਨਿੀ ਚੱਰਦਾ। ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਏਈ ਿੀ ਪੈਸਰਾ ਏਯ ਰੈਣ ਉਿਨਾਂ ਹਨਯਹਣਆਂ ਦਾ ਾਰਨ ਉਿਨਾਂ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ 

ਨ ੰ  ਿੀ ਏਯਨਾ ੈਦਾ ਿੈ।ਅਯ ਇਿ ਉਿਨਾ ਹਨਯਹਣਆ ਂਦਾ ਾਰਨ ਨਾ ਏਯਨ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਏ ਝ ਨਿੀ 

ਹਿਾੜ ਸਏਦੀਆਂ। ਇਿ ਏਯਭਚਾਯੀ ਹਸੱਧੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਿਨ।ਇਿ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਫਜਾ 

ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦਾ ਿ ਏਭ ਭੰਨਦੇ ਿਨ।ਅਏਸਯ ਦੇਹਐਆ ਹਆ ਿੈ ਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ ਦੇ ਾਰਣ ਏਯਨ ਦੀ 

ਫਜਾ ਇਿ ਅਹਧਏਾਯੀ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਤੇ ਅੱਹਤਆਚਾਯ ਏਯਦ ੇਿਨ। 

 
ਹਪਯ ੇਸਾ ਹਿਚ ਹਰਹਐਆ ਿੈ ਹਏ ਜ਼ਭੀਨ ਅਏ ਆਇਯ ਏਯਨ ਤ ਹਿਰਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਹਿਚਾਯ ਚਯਚਾ ਿਇਆ 

ਏਯੇੀ।ਹਜਆਦਾ ਤਯ ਜਾਿ ਤੇ ਦੇਹਐਆ ਹਆ ਿੈ ਹਏ ਹਿਚਾਯ ਚਯਚਾ ਏੇਿਰ ਏਾਜ਼ੀ ਏਾਯਿਾਈ ਿੈ।ਇਿ ਏਾਜ਼ੀ 

ਏਾਯਿਾਈ  ਯੀ ਏਯਨ ਤ ਫਾਅਦ  ਹਰਸ ਬੇਜਏ ੇਜਫਯਦਸਤੀ ਜ਼ਭੀਨ ਐਿ ਰਈ ਜਾਦੀ ਿੈ। 
 

ਿਾਰਾਂਹਏ ੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੇ ਭ ਏਾਫਰੇ ਿੱਧ ਰਤੀਸੀਰ ਿਨ।ਯ ਜਦ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਸਯਏਾਯੀ 
ਪੰਡਾਂ,ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੇ ਫਾਯੇ ਅੰਤਭ ਪੈਸਰਾ ਰੈਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਹਭਰੇਾ,ਤਦ ਤੱਏ 

 ਯਨ ਸਿਯਾਜ ਦਾ ਸ ਨਾ ਅਧ ਯਾ ਯਿੇਾ। 
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ਚੂੰ ਗ ਰਕਾਂ ਦਾ ੱਤਾ ਕਵਚ ਆਉਣ ਨਾਰ ੁਧਾਯ ਸਵਗਾ :  
 

ਏਈ ਰਏਾਂ ਦਾ ਇਿ ਭੰਨਣਾ ਿੈ ਹਏ ਅਯ ਅਸੀ ਚੰੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਿਧਾਇਏ ਜਾ ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਚ ਣਾੇ।ਚੰੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  

ਆਣਾ ਰਤੀਹਨਧ ਚ ਣਾਂ ੇਇਸ ਨਾਰ ਸਾਡ ੇਇਰਾਏੇ ਦੀਆਂ ਸਭਹਸਆਿਾਂ ਹਿਚ ਪਯਏ ਿੇਾ।ਇਸ ਨਾਰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਏੇ 

ਦੀਆਂ ਸਭਹਸਆਿਾਂ ਐਤਭ ਿ ਜਾਣੀਆਂ।ਇਿ ਸਚਣਾ ਹਫਰਏ ਰ ਰਤ ਿੈ। 
 
ਇਿ ਸਭਝਣਾ ਫਿ ਤ ਜਯ ਯੀ ਿੈ ਹਏ ਇਏ ਹਿਧਾਇਏ ਜਾ ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਦੀ ਸਾਯੀ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਚ ਏੀ ਬ ਹਭਏਾ 

ਿਿੇੀ?ਸੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਇਏ ਹਿਧਾਇਏ ਭ.ਰ..ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਇਏ ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਆਪ ਾਯਰੀਭੈਟ ਿ ੰ ਦਾ 

ਿੈ।ਉਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭੈਫਯ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 
 
ਅਯ ਸਾਡ ੇਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਾਣੀ ਨਿੀ ਆ ਹਯਿਾ,ਹਫਜਰੀ ਨਿੀ ਆ ਯਿੀ,ਸੜਏ ਟ ੱ ਟ ਈ ਿੈ,ਸਪਾਈ ਨਿੀ 

ਿ ੰ ਦੀ,ਯੀਫੀ,ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਿੈ ਤਾ ਅਸੀ ਿਯ ਸਭਹਸਆ ਦੇ ਿੱਰ ਰਈ ਬੱਜ ੇਬੱਜੇ ਭ.ਰ..,ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਏਰ ਜਾਦੇ 

ਿਾ।ਸਾਨ ੰ  ਇਿ ਸਭਝਣਾ ਿੇਾ ਹਏ ਭ.ਰ..,ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਏਰ ਇਸ ਸਭਹਸਆ ਦੇ ਿੱਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਈ ਤਾਏਤ 

ਨਿੀ ਿੈ।ਸੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਉਸਦਾ ਏੰਭ ਨਿੀ ਿੈ।ਸੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਇਏ ਸੰਸਦ ਜਾ ਹਿਧਾਇਏ ਦਾ 

ਏੰਭ ਚੰ ੇਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣਾ ਿੈ।ਅਯ ਸਾਡ ੇਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਸਯਏਾਯੀ ਹਿਿਸਥਾ ਠੀਏ ਏੰਭ ਨਿੀ ਏਯ ਯਿੀ ਿੈ।ਉਸਦੇ 

ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਹਿਧਾਇਏ ਜਾ ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦਾ।ਸੰਹਿਧਾਨ ਜਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਇਿਨਾਂ ਸਭਹਸਆਿਾਂ ਦੇ 

ਿੱਰ ਰਈ ਏਈ ਸਏਤੀ ਨਿੀ ਹਦੱਤੀ ਈ।ਭੰਨ ਰਿ ਹਏ ਸਾਡੇ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਸੜਏ ਟ ੱ ੰੱਟ ਈ ਿੈ ਜਾ ਸਾਡੇ ਇਰਾਏੇ 

ਹਿਚ ਯਾਸਨ ਿਾਰਾ ਠੀਏ ਢੰ ਨਾਰ ਯਾਸਨ ਨਿੀ ਹਦੰਦਾ।ਤਾ ਹਿਧਾਇਏ ਜਾ ਸੰਸਦ ਉਸ ਯਾਸਨ ਿਾਰੇ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਈ 

ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦਾ।ਉਿ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਜਾ ਸੰਸਦ ਹਿਚ ਰਸਨ ਏਾਰ ਸਭੇ ਰਸਨ  ਛ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਇਸਦੇ ਰਈ 

ਉਸ ਨ ੰ  ਫੇਨਤੀਆਂ ਆ ਸਏਦੀਆ ਂਿਨ ਹਏ ਹਏਿੜੇ ਹਏਿੜੇ ਸਿਾਰ  ੱ ਛੇ ਜਾ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਇਸ ਦੀ ਚਣ ਰਾਟਯੀ ਨਾਰ 

ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਇਿ ਇੱਛਾ ਿਣ ਦੇ ਫਾਿਜ ਦ ਿੀ ਹਿਧਾਇਏ ਜਾ ਸੰਸਦ ਆਣੀਆਂ ਸਭਹਸਆਿਾਂ ਦੇ ਰਸਨ ਸੰਸਦ ਜਾ ਹਿਧਾਨ 

ਸਬਾ ਹਿਚ ਨਿੀ  ੱ ਛ ਸਏਦ।ੇ 
 

ਇਏ ਸਾਂਸਦ ਜਾ ਹਿਧਾਇਏ ਨ ੰ  2 ਏਯੜ ਯ  ਦਾ ਪੰਡ ਿੀ ਹਭਰਦਾ ਿੈ।ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ ਹਏ 

ਇਸ ਪੰਡ ਦੇ ਨਾਰ ਆਣੇ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਜਾ ਸੰੰੰਸਦ ਿਰਏੇ ਹਿਚ ਹਿਏਾਸ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯੇ।ਰੇਹਏਨ ਇਸ ਪੰਡ ਦੇ ਨਾਰ ਏੀ 
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ਏੀ ਏੰਭ ਿਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ,ਉਿ ਏੇਿਰ ਉਿਨਾਂ ਏੰਭਾਂ ਦੇ ਰਈ ਭਨਜ ਯੀ ਿੀ ਦੇ ਸਏਦੇ ਿਨ ਏੰਭ ਚੰਾ ਿਇਆ ਜਾ ਫ ਯਾ 

ਿਇਆ ਿੈ ਇਸ ਤੇ ਉਿਨਾ ਦਾ ਏਈ ਹਏੰਤ  ਏਯਨ ਦਾ ਿੱਏ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਇਿ ਿੱਏ ਿੱਐ ਿੱਐ ਹਿਬਾਾ ਦੇ ਸਯਏਾਯੀ 

ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੇ ਏਰ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਸਾਂਸਦ ਜਾ ਹਿਧਾਇਏ ਦਾ ਉਿਨਾਂ ਸਯਏਾਯੀ ਹਿਬਾਾਂ ਦੇ ਅਪਸਯਾਂ ਦੇ ਉਯ ਹਏਸੇ 

ਰਏਾਯ ਦਾ ਏਈ ਿ ਏਭ ਨਿੀ ਿੰਦਾ।ਇਿ ਸ ਣਨ ਹਿਚ ਜਯ ਯ ਆਇਆ ਿੈ ਹਏ ਏ ਝ ਸਾਸਦ ਭੈਫਯ ਜਾ ਹਿਧਾਇਏ ਉਸ 

ਪੰਡ ਹਿਚ ੱਟ ਸੈਏਸਨ ਏਯਨ ਦੀ ਹਯਸਿਤ ਰੈਦ ੇਿਨ।ਇਿ ਤਾ ਰਤ ਿੈ ਿੀ।ਯ ਜਦ ਉਸ ਪੰਡ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਹਆ 

ਏੰਭ ਐਯਾਫ ਿਇਆ ਤਾ ਉਸਦਾ ਬ ਤਾਨ ਯਏਣ ਦਾ ਜਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਠੀਏ ਏਯਿਾਉਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਨਿੀ ਿੈ। 

 

ਯਾਜਨੀਤੀ ਕਵਚ ਫਦਰਾਊ ਕਫਨਾ ੁਧਾਯ ੂੰ ਬਵ ਨਸੀ: 
 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਸਾਯੇ ਅੱਛ ੇਏੰਭ ਏਯਨ ਿਾਹਰਆ ਂਦੀਆਂ ਜੱਥੇਫੰਦੀਆਂ ਿੱਐ ਿੱਐ ਭ ੱ ਹਦਆਂ ਤੇ ਏੰਭ ਏਯ ਯਿੀਆਂ ਿਨ।ਏਈ 

ਹਸਹਐਆ ਦੇ ਭ ੱ ਦੇ ਤੇ ਏਈ ਹਸਿਤ ਦੇ ਭ ੱ ਦੇ ਤੇ,ਏਈ ਾਣੀ ਦੇ ਭ ੱ ਦ ੇਤੇ,ਜ਼ੰਰ,ਜ਼ਭੀਨ ਦੇ ਭ ੱ ਦ ੇਤੇ ਏੰਭ ਏਯ ਯਿੇ ਿਨ।ਸਾਨ ੰ  
ਇਿ ਸਭਝਣ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿੈ ਹਏ ਜਦ ਤੱਏ ਇਿ ਸਾਯੀ ਦੀ ਸਾਯੀ ਯਾਜਨੀਹਤਏ ਹਿਿਸਥਾ ਨਿੀ ਫਦਰਦੀ ਭਤਰਫ 
ਪੈਸਰੇ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਰਏਾਂ ਦੇ ਏਰ ਨਿੀ ਆਉਦਾ ਤਦ ਤੱਏ ਨਾ ਹਸਹਐਆ ਸ ਧਯੇੀ,ਨਾ ਹਸਿਤ 

ਭਹਿਏਭਾਂ,ਨਾ ਾਣੀ,ਨਾ ਜ਼ੰਰ,ਨਾ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇ ਭ ਹਦਆਂ ਤੇ ਸ ਧਾਯ ਿਿੇਾ।ਅਯ ਅਸੀ ਸਾਯੀ ਤਾਏਤ ਰਾਏੇ ਜ਼ੰਭੀਨ ਦੇ 

ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਸ ਧਾਯ ਏਯਿਾ ਹਰਆ ਤਾਂ ਜ਼ੰਰ ਦੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਫਦਰਾਉ ਿੀ ਰੈ ਆਦਾ,ਾਣੀ ਦਾ ਏਾਨ ੰ ਨ,ਹਸਹਐਆ ਦੇ 

ਏਾਨ ੰ ਨ ਿੀ ਫਦਰ ਹਦੱਤ ੇਯ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਨ ਦਾ ਏੰਭ ਤਾ ਏ ਰੈਏਟਯ ਦਾ ਿੈ।ਜੇ ਉਿ ਰਾ  ਨਿੀ ਏਯੇਾ ਜਾ 

ਉਸ ਹਿਚ ਏਈ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਤਾ ਅਸੀ ਏੀ ਏਯਾੇ?ਅਏਸਯ ਸਾਡ ੇਦੇਸ ਹਿਚ ਇਸ ਤਯਾ ਿੀ ਿ ੰ ਦਾ 

ਿੈ।ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਿ ਤ ਿਧੀਆਂ ਿਧੀਆਂ ਫਣ ੇਿ ਿਨ ਯ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ।ਹਜਨਾਂ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨੇ ਇਿ 

ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਿਾਉਣਾ ਿ ੰ ਦਾ ਉਿ ਜੇ ਹਪਯ ਿੀ ਇਿ ਏਾਨ ੰ ਨ ਰਾ  ਨਾ ਏਯਨ ਤਾ ਹਪਯ ਏੀ ਿ ਸਏਦਾ ਿੈ। 
 

ਜਦ ਤੱਏ ਇਿਨਾਂ ਰਏਾਂ ਦੇ ਉਯ ਹਸੱਧਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਏੰਟਯਰ ਨਿੀ ਿਿੇਾ- ਹੰਡ ਦੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਰਏ 
ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਤਰਫ ਏਯ ਸਏਣ,ਅਯ ਉਿ ਠੀਏ ਏੰਭ ਨਿੀ ਏਯਦੇ ਤਾ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਜਾ ਰਾ ਸਏਣ,ਜਦ ਤਏ 
ਇਿ ਹਿਿਸਥਾ ਰਾ  ਨਿੀ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਤਦ ਤੱਏ ਨਾ ਤਾ ਹਸਹਐਆ ਸ ਧਯੇੀ,ਨਾ ਹਸਿਤ,ਨਾ ਜ਼ਭੀਨ,ਨਾ ਾਣੀ, ਨਾ 

ਜ਼ੰਰ, ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਸਾਨ ੰ  ਸਭਝਣਾ ਿੇਾ ਹਏ ਜਦ ਤਏ ਜੜ ਨਿੀ ਪੜੀ ਜਾਿੇੀ ਤਦ ਤੱਏ ਸ ਧਾਯ ਨਿੀ ਿਿੇਾ। 
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ਕਵਅਕਤੀ ਕਨਯਭਾਣ ਤ ਕਵਵਥਾ ੁਧਾਯ : 
 

ਏ ਝ ਰਏਾਂ ਦਾ ਭੰਨਣਾ ਿੈ ਹਏ ਸਾਨ ੰ  ਹਿਅਏਤੀ ਹਨਯਭਾਣ ਤੇ ਜਯ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਯ ਰਏ ਸ ਧਯ  ਤੇ ਹਿਿਸਥਾ 

ਆੇ ਸ ਧਯ ਜਾਿੇੀ। 
 
ਰਸਨ ਇਿ ਉਠਦਾ ਿੈ ਹਏ ਭਜ ਦਾ ਹਿਿਸਥਾ ਨੀ ੰਧਰੀ ਿ ਈ ਿੈ ਹਏ ਏੀ ਇਿ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਅਏਤੀਆਂ ਦਾ 

ਹਨਯਭਾਣ ਿਣ ਦੇਿੇੀ ? ਏੀ ਇਿ ਹਿਿਸਥਾ ਹਿਅਏਤੀ ਹਨਯਭਾਣ ਦੀ ਯਏ ਨਿੀ ਿੈ? ਇਸ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਰਈ ਇਏ 

ਉਦਾਿਯਣ ਹਦੰਦ ੇਿਾ।ਯਾਸਨ ਤ ਹਭੱਟੀ ਦਾ ਤੇਰ ਿੇਚਣ ਿਾਰੇ ਦਾ ਏਹਭਸ਼ਨ ਨਾ ਹਜਆਦਾ ੱਟ ਿੈ ਹਏ ਉਿ ਹਫਨਾ 

ਯਾਸਨ ਦੀ ਚਯੀ ਦੇ ਆਣਾ  ਜਾਯਾ ਏਯ ਿੀ ਨਿੀ ਸਏਦਾ ਹਭੱਟੀ ਦੇ ਤੇਰ ਦਾ 7 ੈਸੇ ਰਤੀ ਰੀਟਯ ਏਭਹਸ਼ਨ ਹਭਰਦਾ 

ਿੈ 10,000 ਰੀਟਯ ਦਾ ਉਸਦਾ ਏਟਾ ਿੈ ਭਿੀਨੇ ਦਾ 700 ਯ  ਏਭਾਈ ਿਈ ਿੈ।ਇਿਨਾਂ 700 ਯ  ਦੀ ਆਭਦਨ 

ਨਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਣੀ ਦ ਏਾਨ ਦਾ ਐਯਚਾ ਤੇ ਆਣੇ ਯਿਾਯ ਨ ੰ  ਿੀ ਾਰਣਾ ਿੈ।ਜ ਹਏ ਅਸੰਬਿ ਿੈ।ਉਿ ਹਿਚਾਯਾ ਚਯੀ 

ਨਾ ਏਯੇਾ ਤਾ ਿਯ ਏੀ ਏਯੇਾ ? ਹਦੱਰੀ ਹਿਚ 4000 ਦੇ ਰੱਬ ਯਾਸਨ ਿਾਰੇ ਿਨ,ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਰਤ ਹਿਿਸਥਾ 

ਅਣਾ ਏੇ ਇਏ ਿੀ ਝਟਏੇ ਨਾਰ 4000 ਹਿਅਏਤੀਆਂ ਨ ੰ  ੰਦਾ ਏਯ ਹਦੱਤਾ।ਜਦ ਤੱਏ ਸਯਏਾਯ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਏਹਭਸ਼ਨ 

ਨਿੀ ਿਧਾਉੀ ਤਦ ਤੱਏ ਉਿ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਏੰਭ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਣੇ? ਜਦ ਤਏ ਇਿ ਹਿਿਸਥਾ ਨਿੀ ਫਦਰਦੀ 
ਏੀ ਉਦ ਤੱਏ ਹਿਅਏਤੀੱਤ ਹਨਯਭਾਣ ਸੰਬਿ ਿੈ? 
 

ਆਐਯ ਹਿਅਏਤੀ ਹਨਯਭਾਣ ਹਏਉ?ਅਿਸਥਾ ਹਨਯਭਾਣ ਹਏਉ?ਆਣੀਆਂ ਇਛਾਿਾਂ ਤੇ ਹਿਏਾਯਾਂ ਤੇ ਏਾਫ  ਏਯਏੇ 

ਫ ੱ ਧੀਭਾਨ ਫਣੀ ਇਿ ਿੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਭਨ ਯਥ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਹਿਅਏਤੀਤਿ ਜੀਿਨ ਹਨਯਭਾਣ ਰਈ ਸੰਤ ਸਟੀ 

ਜਯ ਯੀ ਿੈ।ਅੱਛੀ ਅਿਸਥਾ ਿਿੇੀ ਤਾ ਹਿਅਏਤੀਤ ਹਨਯਭਾਣ ਹਿਚ ਤੇਜੀ ਆਿੇੀ,ਫ ਯੀ ਅਿਸਥਾ ਿਿੇੀ ਤਾ 

ਹਿਅਏਤੀਤਿ ਹਨਯਭਾਣ ਹਿਚ ਐੜਤ ਆ ਜਾਿੇੀ।ਹਿਅਏਤੀਤਿ ਹਨਯਭਾਣ ਦੇ ਰਈ ਇਿ ਇਏ ੜੀ ਿੈ।ਇਸ ਹਿਚ 

ਏਈ ਦ ਯੈਆਂ ਨਿੀ ਿਨ ਹਜਿ ੇਹਜਿ ੇਹਿਅਏਤੀਤਿ ਹਨਯਭਾਣ ਿ ੰ ਦਾ ਜਾਿੇਾ ਉਿ ੇਉਿੇ ਿੀ ਅਿਸਥਾ ਸ ਧਯਦੀ 

ਜਾਿੇੀ।ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਯਸਤੇ ਤੇ ਚੱਰਏੇ ਹਨਆ ਦੇ ਰਈ ਰੜਾਈ ਰੜਨਾ ਤੇ ਅਿਸਥਾ ਹਨਯਭਾਣ ਦੇ ਹਿਚ ਸਹਿਮ ਏਯਨਾ 

ਸਬ ਤੇ ਿੱਡਾ ਏਯਭਮ ਿੈ।ਅਹਜਿਾ ਏਯਭਮ ਏਯਨ ਨਾਰ ਿੀ ਹਿਅਏਤੀਤਿ ਹਨਯਭਾਣ ਦੀ ਰਹਏਰਆਂ ਸ ਹਦਰੜ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 
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ਿ ਣ ਅਸੀ ਦੇਐਦੇ ਿੀ ਹਏ ਹਜਆਦਾਤਯ ਨੇਤਾ,ਅਪਸਯ,ਏਯਭਚਾਯੀ,ਅਹਧਏਾਯੀ ਚਯੀ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਇਸ ਨਾਰ 

ਹਜਆਦਾਤਯ ਭਜਫ ਯੀ ਹਿਚ ਰਤ ਏੰਭ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਜਦ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੀ ਅਿਸਥਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾ ਉਿਨਾਂ ਹਿਚ 
ਏਈ ਠੀਏ ਿ ਸਏਦੇ ਿਨ ਤਾ ਹਿਅਏਤੀਤਿ ਹਨਯਭਾਣ ਤੇ ਅਿਸਥਾਂ ਹਨਯਭਾਣ ਦਿਾਂ ਏੰਭਾਂ ਰਈ ਆਤਹਭਏ ਸਾਂਤੀ 

ਜਯ ਯੀ ਿੈ। 
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ਗਰਾਭ ਵਯਾਜ ਦ ਰਈ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਫਣ………………………………………………………. 
 

 

ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਜਯੀ ਹਸੱਧਾ ਜਨਤਾ ਪੈਸਰਾ ਏਯੇ।ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਏਾਨ ੰ ਨੀ ਢਾਂਚ ੇਹਿਚ ਸਧ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਿੈ।ਤਾ ਹਏ 

ਰਏ ਆਣੀ ਹਜ਼ੰਦੀ,ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਨਯਭਾਣ ਦੀਆਂ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀਆਂ ਐ ਦ ਰੈ ਸਏਣ। 
 

ਗਰਾਭ ਬਾਵਾਂ ਯਵਉਚ ਸਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ : 
 

ਭਕਆ : 
 

ਿਯਤਭਾਨ ਸਭੇ ਹਿਚ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਫਿ ਤ ਿੀ ੱਟ ਅਹਧਏਾਯ ਹਦੱਤ ੇ ਿਨ।ਜ ਥੜੇ ਫਿ ਤ ੇਅਹਧਏਾਯ ਹਦੱਤ ੇ 

ਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਸਯੰਚ,ਭ ੱ ਐੀਆ,ਂਰਧਾਨ ਦਾ ਿੀ ਏਫਜਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦਾ ਸਯੰਚ ਤੇ ਏਈ ਜ਼ਯ ਨਿੀ 

ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਯੰਚ ਦੇ ਚਭਚ ੇਫਣਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ।ਹਜਆਦਾਤਯ ੰਚਾਇਤੀ ਏਾਨ ੰ ਨਾ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਬ ਹਭਏਾਂ 

ਏੇਿਰ ਸਯੰਚਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਾਿ ਦੇਣ ਜੇ ਿੀ ਫਣਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ।ਹਜਸ ਨ ੰ  ਸਯੰਚ ਭੰਨੇ ਜਾ ਨਾ।ਹਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤਯ ਤੇ 

ਹਜਆਦਾ ਸਯੰਚ ਬਹਯਸਟ ਿ  ਿਨ।ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਹਿਚ ਸਯੇਆਭ ਿ ਯਿੇ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਨ ੰ  ਰਏ ਫੇਿੱਸ ਿ 

ਏੇ ਦੇਐਦੇ ਯਹਿੰਦੇ ਿਨ।ਉਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਯੇ ਏ ਝ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦ।ੇੰਚਾਇਤ ਦੇਏੰਭਾਂ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀਹਟੰਾਂ ਤ 

ਰਏ ਦ ਯ ਯਹਿੰਦੇ ਿਨ। 
 

ਜਦ ਸਯੰਚ ਏ ਝ ਰਤ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਿੈ,ਜਾਂ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਏਯਦਾ ਿੈ।ਉਸ ਨ ੰ  ਠੀਏ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਏਾਨ ੰ ਨਣ 

ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ।ਹਜਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿੈ।ਇਏ ਹਜਰਾ 

ਅਹਧਏਾਯੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਬੱ 1000 ੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਿਨ।ਹਜਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਹੰਡਾਂ ਤ ਫਿ ਤ ਦ ਯ ਹਜਰਾ 

ਸਹਥਤ ਆਣੇ ਦਪਤਯ ਹਿਚ ਫੈਠਾ ਯਹਿੰਦਾ ਿੈ।ਬਰਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਏੀ ਤਾ ਿੈ ਹਏ ਸਯੰਚ ਚੰਾ ਿੈ ਜਾ ਫ ਯਾ ਿੈ।ਜਦ ਰਏ 
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ਹਜਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਦੇ ਏਰ ਸਯੰਚ ਦੀ ਸਏਾਇਤ ਏਯਦੇ ਿਨ ਤਾ ਹਜਆਦਾ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਸਏਾਇਤ ਤੇ 

ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ।ਹਏਉਹਏ ਹਜਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਦੇ ਏਰ ਸਭਾਂ ਿੀ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਜੇ ਸਯੰਚ ਹਏਸੇ ਸੱਤਾ ਧਾਯੀ 

ਾਯਟੀ ਨਾਰ ਸਫੰਹਧਤ ਿਿੇ ਜਾ ਹਏਸੇ ਹਿਧਾਇਏ,ਸੰਸਦ ਭੈਫਯ ਜਾ ਹਏਸੇ ਿਯ ਨਾਰ ਯਾਜਨੀਹਤਏ ਹਭਤਯਤਾ ਿਿੇ ਤਾ 

ਹਜਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਦਫਾਅ ਹਿਚ ਆ ਏੇ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਦਾ।ਇਸ ਰਏਾਯ ਸਯੰਚਾਂ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ 

ਿ ੰ ਦੀ। 
 

ਉਰਟਾ ਹਜਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ੱਧਯ ਤੱਏ ਇਸ ਅਹਧਏਾਯ ਦੀ ਦ ਯਿਯਤ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਏਈ ਇਭਾਨਦਾਯ ਸਯੰਚਾਂ ਦੇ 

ਹਐਰਾਪ ਝ ਠੀ ਏਾਯਿਾਈ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਏਈ ਹਜਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਦੇ ਏਰ ਏਈ ਹੰਡ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ।ਤਾ ਉਿ ਏ ਝ 

ਹੰਡਾਂ ਦਾ ਏੰਭ ਫੀ.ਡੀ.. ਨ ੰ  ਜਾ ਹਏਸੇ ਿਯ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਸ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਇਿ ਅਹਧਏਾਯੀ ਉਿਨਾਂ ਸਯੰਚਾਂ ਤ ੈਸਾ 

ਉਯਾਉਣ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਜ ਸਯੰਚ ੈਸਾ ਨਿੀ ਹਦੰਦ ੇਏਈ ਿਾਯ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਪਯਜੀ ਏੇਸ ਦਯਜ ਏਯਏੇ 

ਜਾਂਚ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ। 

 

ੁਝਾਓ : 
 

ਸਬ ਤ ਹਿਰਾ ਸਾਨ ੰ  ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਏ ਰੈਏਟਯ ਦੇ ਚ ੰ ਰ ਹਿਚ ਛਡਾਉਣਾ ਿੇਾ।ਹਸੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਜ ਆਫਦੇਿ 

ਫਣਾਉਣਾ ਿੇਾ।ਇਸ ਦੇ ਏ ਝ ਸਝਾਅ ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ  ਿਨ। 
 

1. ਸਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਏਰ ਿਿੇ।ਰਾਭ ਸਬਾ ਦ ਆਯਾ ਹਰਆ ਹਆ ਪੈਸਰਾ 

ਆਐਯੀ ਿਿੇਾ।ਸਯੰਚ ਦਾ ਏੰਭ ਉਿਨਾਂ ਪੈਸਹਰਆ ਂਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਨਾ ਿੈ।  
 

 

2.  ਜਦ ਸਯੰਚ ਬਹਯਸਟਾਚਯ ਜਾ ਹਏਸੇ ਿਯ ਏੇਸ ਹਿਚ ਦਸੀ ਾਇਆ ਜਾਿ ੇਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ  ਹਰਸ ਨ ੰ  
ਿ ਏਭ ਦੇ ਏੇ ਸਯੰਚ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏੇਸ ਦਯਜ ਏਯਿਾਏੇ ਸਭੇ ਸਭੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਯਯਟ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਰਾਤ 

ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  
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3. ਜਦ ਤੱਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਿੱਰ ਹਿਸੇਸ ਯ  ਹਿਚ ਸ ਹਚਤ ਨਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਦ ਤਏ ਹਜਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਜਾ 
ਹਏਸੇ ਿੀ ਿਯ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਸਯੰਚ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਈ ਿੀ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਨਿੀ ਿਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ। 
4.  ਜੇ ਸਯੰਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਾਰਣ ਨਿੀ ਏਯਦਾ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਉਸ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਿਾਹਸ ਫ ਰਾ 

ਸਏੇ।ਜਦ ਅੱਧ ਤ ਹਜਆਦਾ ਿਟਯ ਫੇਬਯਸੀ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਦਸਤਐਤ ਏਯਏੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਤਾ ਯਾਜ 

ਸਯਏਾਯ 15 ਹਦਨ ਹਿਚ ਸਾਯੇ ਦਸਤਐਤਾਂ ਦੀ ਸਨਾਐਤ ਏਯਿਾਏੇ 1 ਭਿੀਨੇ ਦੇ ਹਿਚ ਫੇਬਯਸੀ ਦੇ  ਤ 

ਭੱਤਦਾਨ ਏਯਿਾ।ਅਹਿਸਿਾਸ ਭੱਤਾ ਾਸ ਿਣ ਤ ਫਾਅਦ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਆਿ ਦੇ ਤ ਫਯਐਾਸਤ ਏਯਏੇ 

ਨਿਾ ਸਯੰਚ ਚ ਣਨ ਦੇ ਰਈ ਿਟਾਂ ਿਾ। 

ਸਯੰਚਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਹਸ ਫਰਾਉਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਇਏ ਤਯਾ ਨਾਰ ਫਿ ਤ ਿੱਡਾ ਐਤਯਨਾਏ ਿਹਥਆਯ ਿੈ।ਇਸ ਦਾ 

ਇਸਤੇਭਾਰ ਅਣਸਯਦੇ ਨ ੰ  ਿੀ ਏਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਿਾਰਾ ਹਏ ਏਈ ਯਾਜਾਂ ਹਿਚ ਅੱਜ ਿੀ ਇਿ ਅਹਧਏਾਯ ਰਾਭ 

ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਦੱਤਾ ਿਇਆਂ ਿੈ।ਇਿਨਾਂ ਯਾਜਾਂ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਮ ਿੀ ਏੀਤਾ ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਦ ੱ ਐ ਦੀ 

ੱਰ ਇਿ ਿੈ ਹਏ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਸਯੰਚ ਤੇ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ 

ਹਦੱਤ ੇ।ਸਹਥਤੀ ਇਿ ਿੈ ਹਏ ਜਾ ਤਾ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਯੱਐ ਜਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਿਟਾ ਹਦਉ।ਸਭੇ ਸਭੇ ਤੇ ਰਏ ਸਰਾਿਾਂ ਦੇ ਏੇ 

ਠੀਏ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦ।ੇਹੰਡ ਹਿਚ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਿਟਾਉਣ ਦੇ ਰਈ ਹਤਆਯੀ ਜਦ ਿੀ ਸ ਯ  ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਸਥਾਨਏ 

ਯਾਜਨੀਤੀ ਉਦ ਿੀ ਸ ਯ  ਿ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਨਾਰ ਿੀ ਇਸ ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਰਬਾਿ ਹਦਐਾਈ ਦੇਣੇ ਸ ਯ  ਿ ਜਾਦ ੇਿਨ।ਹਜਸ 

ਨਾਰ ਹੰਡ ਹਿਚ ਏਈ ਰਤ ਤੀਹਿਧੀਆਂ ਸ ਯ  ਿ ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ।ਹਜਸ ਨਾਰ ਸਯੰਚ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਅਹਿਸਿਾਸ ਦੇ 

ਭੱਤੇ ਤੇ ਅਾਿਿਧ  ਿਹਿਸ ਨਿੀ ਿ ਸਏਦੀ। 
 

 

ਸਾਡਾ ਭੰਨਣਾ ਿੈ ਹਏ ਜਦ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਏਾਨ ੰ ਨਣ ਸਾਯੇ ਹਏਸਭ ਦੇ ਪੈਸਰੇ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਹਭਰ ਜਾਿੇ ਤਾ 

ਰਏ ਸਭੇ ਸਭੇ ਤੇ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਹਦਸਾ ਹਨਯਦੇਸ ਦੇ ਸਏਣੇ।ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਹਪਯ ਸਾਇਦ ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਾ 

ਿੇ।ਹਨਯਣੇ ਰੈਣ ਦੀ ਿਯ ਇਏ ਰਹਏਰਆਂ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਸਾਂਝੀ ਯਾ ਿਿੇੀ।ਦ ਜੇ ਸਫਦਾਂ ਹਿਚ ਜ ੇ

ਏਹਿ ਦੇਈ ਹਏ ਐਤਯਨਾਏ ਿਹਥਆਯ ਿਯਤਨ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਿੀ ਿੇੀ। 
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ਕੂੰ ਡ ੱਧਯ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਕੂੰ ਡ ੱਧਯ ਤ ਸਵ: 
 

ਭਕਆ : 
 
ਅਜ ਇਸ ੱਰ ਨ ੰ  ਰੈ ਏੇ ਯ ਹਚੰਤਾ ਿੈ ਹਏ ਹਏਿੜਾ ਏੰਭ,ਹਏਿੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹਏਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦ ੇਿਨ? 
 

ੁਝਾਉ :  
 

ਹਏਸੇ ਏੰਭ ਸੰਸਥਾਂ,ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਫੰਧ ਹਏਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਿੇ 
 

ਹਛੇ ਦੱਸੇ  ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਇਸਦੀਆਂ ਸ ਚੀਆਂ ਫਣਾ ਏੇ ਦਸਤਐਤ ਏਯਿਾ ਰ ਜਾਣ ਉਸ ਦੇ ਫਾਅਦ ਿਯ ਏੰਭ, 
ਸੰਸਥਾ,ਸਥਾਨ ਨ ੰ  ਚਰਾਉਣ ਉਸਦੇ ਸਾਬ ਸੰਬਾਰ ਨਾਰ ਸਫੰਹਧਤ ਪੰਡ ਤੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਉਸ ਏਭੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੀ 

ਆਉਣ ੇਹਜਸ ਦੇ ਉਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਐਤ ਏੀਤੇ ਿਣ।ੇ 
 

ਯਕਾਯੀ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤ ਕੂੰ ਟਯਰ: 

 

ਭਕਆ: 
ਅੱਜ ਸਥਾਨਏ ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੇ ਅੱੇ ਆਭ ਰਏ ਫੇਫੱਸ ਭਹਿਸ ਸ ਏਯਦੇ ਿਨ। 

ੁਝਾਉ : 

1. ਿੱਐ ਿੱਐ ਏਭੇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੇ  ਏੰਭ,ਸੰਸਥਾ,ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਸਾਯੇ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦਾ  ਯਾ ਰਫੰਧ 

(ਰਸਾਸਹਨਏ,ਏਾਹਯਆਏਾਯੀ)ਸੰਫਹਧਤ ਏਭੇਟੀ ਨ ੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਾ।ਅੱ ੇਤ ਸਾਯੇ ਏਯਭਚਾਯੀਆ ਂਨ ੰ  ਉਸ 

ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਭੰਹਨਆ ਜਾਿੇਾ ਹਜਥੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਏੀਤੀ ਿਿੇੀ।ਜਦ ਉਿ ਏਯਭਚਾਯੀ 
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ਸੇਿਾ ਭ ੱ ਏਤ ਿਿੇਾ ਤਾ ਉਸੇ ੰਚਾਇਤ ਏਭੇਟੀ ਿੱਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਿ ਤੇ ਹਸੱਧੀ ਬਯਤੀ ਏੀਤੀ ਜਾਿੇੀ।ਿ ਣ 

ਹਨਮ ਏਤੀਆਂ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। 
 
 

2.  ਸਾਯੇ ੱਧਯਾਂ ਤੇ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਆਣੀਆਂ ਜਯ ਯਤਾਂ ਨ ੰ   ਯੀਆ ਂਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਉਤਨੀ ਹਣਤੀ ਹਿਚ 

ਏਯਭਚਾਯੀ ਬਯਤੀ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਇਿਨਾ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦੇ 

ਏਯਭਚਾਯੀ ਨਾ ਭੰਹਨਆ ਜਾਿੇ।ਇਿ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਿਣ। 
 
 

3.  ੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਣੇ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੇ ਉਯ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨਾਤਭਏ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਬਰੇ ਦੀ ਉਿ 

ਸਥਾਨਏ ਬਯਤੀ ਿਿੇ ਜਾ ੰਚਾਇਤ ਦ ਆਯਾ ਹਸੱਧੀ ਬਯਤੀ ਏੀਤੀ ਈ ਿਿੇ।ਮਾਨੀ ਦੀ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਆਣੇ 

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇ ਸਏਣ,ਿਯ ਰਏਾਯ ਦੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਯਐਾਸਤ ਿੀ ਏਯ 

ਸਏਣ। 
 

4.  ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਤਾਏਤ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਹਏ ਉਿ ਹਏਸੇ ਿੀ ਸਯਏਾਯੀ ਡੀਰਯ ਹਜਿ ੇਯਾਸਨ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਿਾਰੇ 

ਦਾ ਰਾਈਸੈਂਸ ਏੈਂਸਰ ਏਯਏੇ ਹਏਸੇ ਨਿ ੇਦ ਏਾਨਦਾਯ ਨ ੰ  ਹਨਮ ਏਤ ਏਯ ਸਏਣ। 
 
 

5. ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਅਹਧਏਾਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿ ੇਹਏ ਉਿ ਆਣੇ ਫਰਾਏ ਜਾਂ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤ ਨ ੰ  ਹਦਸਾ 

ਹਨਯਦੇਸ ਜਾਯੀ ਏਯ ਸਏਣ।ਜੇ ਰੜ ਿੇ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  -ਸੰਭਨ- ਉਥੇ ਿਾਜਯ ਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦੇ ਸਏੇ।ਜਦ ਰਾਭ 

ਸਬਾ ਦੇ ਇਿਨਾਂ ਹਨਯਦੇਸਾਂ ਦਾ ਹਏਸੇ ਦ ਸਯੇ ਹੰਡ ਦੇ ਹਨਯਦੇਸਾਂ ਨਾਰ ਟਏਯਾ ਨਾ ਿਿੇ।ਤਾ ਉਿਨਾ ਹਨਯਦੇਸਾਂ ਨ ੰ  
ਸਫੰਹਧਤ ਅਧਏਾਯੀ ਦੇ ਰਈ ਜਯ ਯੀ ਭੰਹਨਆ ਜਾਿੇ ਟਏਯਾ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਉਸਦਾ ਿੱਰ ਉਮ ਏਤ ੱਧਯ 

ਦੀ ੰਚਾਇਤ ੱਧਯ ਤੇ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਜਦ ਏਈ ਅਹਧਏਾਯੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਆਉਣ ਿਾਰੇ ਸੰਭਨਾਂ 

ਦੀ ਰੰਣਾ ਏਯਦਾ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਭੰਨਦਾ,ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਏਰ ਇਿ ਅਹਧਏਾਯ 

ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਸ ਸਫੰਹਧਤ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਹਪਟਏਾਯ ਰਾ ਸਏਣ ਉਸਨ ੰ  ਜਯਭਾਨਾ ਰਾ ਸਏਣ। 
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ਯਕਾਯੀ ਪੂੰ ਡਾਂ ਤ ਕੂੰ ਟਯਰ : 

  

ਸਭਹਸਆ : 

ਏੇਂਦਯ ਸਯਏਾਯ ਤੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਅਹਜਿੀਆਂ ਿਿਾਈ ਮਜਨਾਿਾਂ ਫਣਏੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਥ ਹਦੰਦੀਆਂ ਿਨ।ਹਜਸਦਾ 

ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੱਹਸਆਿਾਂ ਨਾਰ ਏਈ ਰੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਹਏਸ ਤਯਾਂ ਇਿ ਮਜਨਾਿਾਂ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਨ ੰ  

ਿਧਾਉਦੀਆਂ ਿਨ।ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਜਯ ਯਤਾਂ ਤ ਯੇ ਿੈ।ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਬੀਐ ਭੰਣ ਦੀ ਆਦਤ ਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਇਸ ਫਾਯੇ 

ਹਿਸਥਾਯ ਨਾਰ  ਸਤਏ ਹਿਚ ਿੀ ਚਯਚਾ ਏੀਤੀ ਜਾ ਚ ੱ ਏੀ ਿੈ। 
 

ੁਝਾਉ :  
 

ਸਾਡਾ ਭੰਨਣਾ ਿੈ ਹਏ ਇਿਨਾ ਸਾਯੀਆਂ ਮਜਨਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਫੰਦ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਫਿ ਤਾ 

ਪੰਡ ਹਏਸੇ ਿੀ ਮਜਨਾ ਹਿਚ ਨਾ ਫੰਹਨਆ ਿਿੇ।ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਜਨਤਾ ਇਸਦਾ ਪੈਸਰਾ ਏਯੇ ਹਏ ਉਿ ੈਸੇ ਨ ੰ  ਹਏਥ ੇ

ਐਯਚ ਏਯਨਾ ਚਿੰਦੇ ਿਨ। 
 

ਏੇਯਰ ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਆਣੇ ਫੱਜਟ ਦਾ 40% ਹਸੱਧਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਜਦੀ ਿੈ।ਅੱਜ ਜਯ ਯਤ ਿੈ ਹਏ ਿਯ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ 

ਏ ਰ ਫੱਜਟ ਦਾ 50% ਹਸੱਧਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਭ ੱ ਏਤ ਯਾਸੀ ਦੇ ਯ  ਹਿਚ ਬੇਜੇ।ਇਸ ਯਾਸੀ ਦੇ ਨਾਰ ਏਈ ਸਯਤ ਨਿੀ 

ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਹੰਡ ਿਾਰੇ ਇਸ ਯਾਸੀ ਨ ੰ  ਭਯਜੀ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਤੇ ਐਯਚ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਯੱਐਦੇ ਿਣ। 
 

ਉਚ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੇ ਏਰ ਏਈ ਿਾਯ ਪੰਡ ਯਰੀਜ ਏਯਾਉਣ ਦੇ ਰਈ ਸਭਹਸਆ ਆਉਦੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਯਸਿਤ ਦੇਣੀ 

ੈਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਰਈ ਹਜਿ ੇਹਏ ਏੇਯਰ ਹਿਚ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਯਾਜ ੱਧਯ ਤੇ ਯਾਜ ੰਚਾਇਤ ਦਾ ੈਸਾ ਯਾਜ ਹਿਚ ਅਰੈਰ ਦੀ 

ਹਿਰੀ ਤਯੀਏ ਨ ੰ  ਹਸੱਧਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਐਾਤੇ ਹਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਨਾਰ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਡ ਯੀਰੀਜ਼ 

ਏਯਿਾਉਣ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਾ ਿ।ੇ 
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ਜਦ ਹਏਸੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਦਹਰਤਾਂ ਦਾ ਯ ੱ  ਭੰ ਏਯੇ ਤਾਂ ਸਫੰਹਧਤ ਹੰਡ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਅਫਾਦੀ ਨ ੰ  ਹਧਆਨ ਹਿਚ 

ਯੱਐਏੇ ਰਾਭ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਡ ਦਾ ਇੱਏ ਹਨਸਹਚਤ ਏੀਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦਹਰੱਤ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ।ਇਸ ਨਾਰ ਇਿ ਹਨਸਹਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿ ੇਹਏ ਦਹਰੱਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹੰਡ ਦੇ ਦ ਸਯੇ ਿਯਾਂ ਦਾ ਏਈ ਜ਼ਯ ਨਾ ਚੱਰੇ। 
 

ਫਰਾਕ ਤ ਕਜਰਾ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤ ਅਕਧਕਾਯ: 

 
ਭਕਆ :  

 

ਭਜ ਦਾ ਿਾਰਾਤ ਹਿਚ ਰਾਭ ੰਚਾਇਤ ਭੱਧ ੱਧਯ ਤੇ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿ ਏੇ ਏੰਭ ਏਯਦੀ ਿੈ।ਭੱਧ 

ੱਧਯ ੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਭ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਭਨਜ ਯੀ ਹਦੰਦੀਆਂ ਿਨ। ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਦਾ ਬ ਤਾਨ ਿੀ ਭੱਧ 

ੱਧਯ ੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦ ਆਯਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਇਿਨਾਂ ਭੱਧ ੱਧਯ ੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹਜਰਾ ੱਧਯ 

ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਏੰਭ ਏਾਜ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਏਈ ਹਨਯਣਾ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ 
 

ੁਝਾਉ : 

ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਭੱਧ ੱਧਯ ਤੇ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੀਚ ੇਿਣ ਦੀ ਫਜਾ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਹਨਯਣੇ ਏਯ 

ਸਏਣ,ਸਾਨ ੰ  ਅਹਜਿੀ ਹਿਿਸਥਾ ਫਣਾਉਣੀ ਿੇੀ।ਸਾਡਾ ਰਸਤਾਿ ਿੈ ਹਏ ਰਏ ਆਣੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਤੇ ਰਾਭ ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ 

ਯਾਿੀ ਭੱਧ ੱਧਯ ਤੇ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹਸੱਧੀ ਹਨਯਾਨੀ ਯੱਐ ਸਏਣ। 
 

 

1. ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਹਨਯਣੇ ਦੇ ਰਸਤਾਿ ਆਐਯੀ ਿਣ,ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਹਏਸੇ ਿੀ ੱਧਯ ਤੇ ਰਸਾਸਹਨਏ,ਆਯਹਥਏ ਆਹਦ 

ਹਏਸੇ ਤਯਾ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਰੈਣ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਨਾ ਿੇ।  
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2.  ਏਈ ਿੀ ਨਿੀ ਮਜਨਾ ਸ ਯ  ਏਯਨ ਤ ਹਿਰਾ ਫਰਾਏ ਜਾਂ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਨਾਰ ਰਬਾਹਿਤ ਸਾਯੀਆਂ 

ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਤ ਭਨਜ਼ ਯੀ ਰੈਣੀ ਿੇ।ਦ ਸਯਾ ਿਯ ਏਈ ਰਾਭ ਸਬਾ ਆਣੇ ਫਰਾਏ ਜਾ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤ ਨ ੰ  

ਏਈ ਨਿੀ ਯਮਜਨਾ ਸ ਯ  ਏਯਨ ਿੇਰੇ ਸ ਝਾਉ ਦੇ ਸਏਦੀਆਂ ਿਨ।ਹਏਸੇ ਿੀ ਹਨਯਣੇ ਨ ੰ  ਤਾ ਿੀ ਰਾ  ਏੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਦ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨੇ ਉਸਨ ੰ  ਭਨਜ ਯੀ ਦੇ ਦੇਤੀ ਿਿੇ। 
 

 

3. ਸਯੰਚ ਏੇਿਰ ਰਾਭ ਸਬਾ ਤੇ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿਚ  ਰ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯੇਾ।ਫਰਾਏ ੰਜਾਇਤ ਨਾਰ ਏਈ 

ਿਾਅਦਾ ਏਯਨ ਤ ਹਿਰਾ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਤ ਭਨਜ ਯੀ ਰੈਣੀ ਿੇੀ।ਇਸ ਰਏਾਯ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ 

ਦੇ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਤੇ ਏਈ ਿਾਅਦਾ ਏਯਨ ਤ ਹਿਰਾ ਆਣੀ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਤ ਰਹਭਸਨ 

ਰੈਣੀ ਿੇੀ। ਰਾਭ ਸਬਾ ਚਾਿੇ ਤਾਂ ਸਯੰਚ ਨ ੰ  ਇਏ ਿੱਦ ਤਏ ਭਨਜ ਯੀ ਨਾ ਰੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਏਦੀ 

ਿੈ।ਰੇਹਏਨ ਇਿ ਛਟ ਸੀਹਭਤ ਿੀ ਿਿੇੀ। 
 

ਨੀਤੀ ਕਨਯਕਣਆਂ ਤ ਕਵਧਾਨ ਬਾ ਤ ਕੱਧਾ ਦਖਰ:  

 

ਭਕਆ : 
 

ਬਾਯਤ ਹਿਚ ਰਤੀਹਨਧਤ ਰਏਤੰਤਯ ਿੈ।ਮਾਹਨ ਹਏ ਸਾਨ ੰ  ਆਣੇ ਰਤੀਹਨਧ ਚ ਣਨ ਦਾ ਿੱਏ ਿੈ।ਹਪਯ ਦ ਚਣਾਂ ਦੇ 

ਹਿਚਏਾਯ ਸਾਡਾ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਏਈ ਿੱਏ ਨਿੀ ਿੈ।ਯਾਜ ਜਾਂ ਏਂੰੇਦਯ ਦ ਆਯ ਫਣਾ ਜਾਣ ਿਾਰੇ ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ 

ਏਈ ਦਐਰ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ।ਹਛਰੇ ਏ ਝ ਸਾਰਾ ਹਿਚ ਅਹਜਿਾ ਦੇਐਣ ਨ ੰ  ਹਭਹਰਆ ਿੈ ਹਏ ਸਯਏਾਯਾਂ ਅਹਜਿੇ ਏਾਨ ੰ ਨ 

ਫਣਾ ਯਿੀਆ ਿਨ ਜ਼ ਅਏਸਯ ਿੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਹਿਯ ਧ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ।ਏ ਝ ਦੇਸੀ ਹਿਦੇਸੀ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਇਦਾ 

ਿ ਚਾਣ ਦੇ ਰਈ ਹਿਦੇਸੀ ਸਯਏਾਯਾਂ ਦੇ ਦਫਾਉ ਥੱਰੇ ਫਣਾ ਜਾਦੇ ਿਨ।ਇਿਨਾਂ ਤੇ ਯਏ ਰਾਉਣ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿੈ। 
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ੁਝਾਉ :  

ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੇ ਫਣਨ ਹਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਏ ਝ ਿੱਦ ਤੱਏ ਹਸੱਧਾ ਦਐਰ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਇਿ ਿੱਏ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  2 ਤਯਾਂ ਨਾਰ 

ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 
(a) ਨਿ ੇਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਫਣਾਉਣ ਹਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹਭਏਾ  
 

ਜਦ 5% ਤ ਅਹਧਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਏਸੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਜਾ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾਿ ਦੇ ਦੇਿ ੇਤਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਉਸ 

ਰਸਤਾਿ ਦੀ ਇਏ ਏਾੀ ਸਾਯੀਆ ਂਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਜ,ੇਜਦ ੫੦# ਤ ਿੱਧ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਉਸ ਰਸਤਾਿ ਨ ੰ  ਾਸ ਏਯ 
ਦੇਣ ਤਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਉਿ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣਾ ਿੇਾ,ਜਾ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਨਾ ਿੇਾ,ਇਸ ਰਏਾਯ ਰਾਭ 

ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿ ਹਏਸੇ ਿੀ ਏਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ   ਯਨ ਤਯ ਤੇ ਜਾਂ ਹਏਸੇ ਿੀ ਬਾ ਨ ੰ  ਯੱਦ ਏਯਿਾ 

ਸਏਦੇ ਿਣ।ਹਏਸੇ ਿੀ ਸਯਏਾਯੀ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਮਜਨਾ ਨ ੰ  ਾਸ ਜਾ ਯੱਦ ਏਯਿਾ ਸਏਣ। 

ਇਸ ਨਾਰ ਜਨਤਾ ਿੱਐ ਿੱਐ ਐੇਤਯਾਂ ਹਿਚ ਹਸੱਧੀ ਦਐਰ ਦੇ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਹਜਿ ੇ ਹਰਸ ਸ ਧਾਯ,ਹਨਆਹਨਏ 

ਸ ਧਾਯ,ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਹਿਯਧੀ ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦਾ ਹਨਯਭਾਣ ਆਹਦ,ਇਸ ਨਾਰ ਸ ਧਾਯਾਂ ਦਾ ਇਏ ਨਿਾ ਅਹਧਆ ਸ ਯ  ਿਿੇਾ। 
 
(b) ਸੰਸਦ ਜਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਯੀ ਏੀਤੇ ਸਾਯੇ ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਤਾਿਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾ ਰਿ ੇ: 
 

ਸੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਸਥਾਨਏ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਫਰਾਏ ਤੇ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭ ੱ ਐੀ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ।ਯ ਏਾਨ ੰ ਨਾ 

ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਏਈ ਬ ਹਭਏਾ ਨਿੀ ਿੈ।ਅਹਜਿਾ ਰਫੰਧ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ ਹਏ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਦੇ ਭੈਫਯ ਜਾ ਸੰਸਦ 

(ਅਹਿਸਿਾਸ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਏੇ) ਇਏ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ (ਹਜਰਾ ਰੀਸਦ)ਹਿਚ ਰੈਏੇ ਆਉਣ ਉਸਦੀ ਇਏ ਇਏ ਏਾੀ 

ਉਸ ਫਰਾਏ ਜਾ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤ ਦੀਆ ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਰਤੀਹਨਧਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।ਸਾਯੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ 

ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਹਿਚਾਯ ਚਯਚਾ ਿਿੇ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਸਾਝੀ ਯੈਅ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਜਾ ਸੰਸਦ ਹਿਚ 
ਆਣੀ ਯਾਇ ਯੱਐੇ 
 

ਗਰਾਭ ਬਾ ਦੁਆਯਾ ੂਚਨਾ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਯ: 
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ਭਕਆ ਂ:  

 

 ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦ ਆਯਾ ਰ ਜਾਣ ਿਾਰੇ ਏਈ ਪੈਸਹਰਆ ਂਦੀ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਏਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ।ਹਜਨਾ ਦਾ ਉਿਨਾਂ 

ਦੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਤੇ ਹਸੱਧਾ ਅਸਯ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 
 

ਝਾਉ : 

 

 ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਅਹਧਏਾਯ ਹਭਰਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿ ਯਾਜ ੱਧਯ ਤੱਏ ਦੇ ਿੀ ਅਹਧਏਾਯੀ ਤ ਉਿ ਸ ਚਨਾ 

ਭੰ ਸਏੇ ਜ ਅਹਸੱਧੇ ਜਾ ਹਸੱਧੇ ਯ  ਹਿਚ ਹੰਡ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿਿੇ।ਭੰੀ ਈ ਸ ਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ ਯਤ ਹਿਚ 

ਸਫੰਹਧਤ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ੨੫ ਿਜਾਯ ਯ  ਤਏ ਦਾ ਜਯਭਾਨਾ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

ੂੰ ਚਾਇਤ ਕੱਤਯ ਦ ਉਯ ਕੂੰ ਟਯਰ: 

 
ਭਕਆ : 

 ੰਚਾਇਤ ਸਏੱਤਯ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦ ਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਉਿ ਸਯੰਚ ਤੇ ਿਯ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨਾਰ 

ਹਭਰਏੇ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਏਯਦਾ ਿੈ।ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਤੀ ਏਈ ਿੀ ਜਿਾਫਦੇਿ ਨਿੀ ਿੈ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਏਈ ਜਯ ਨਿੀ 

ਿੈ। 

ਝਾਉ:  
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ੰਚਾਇਤ ਸਏੱਤਯ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦ ਆਯਾ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਉਸਦਾ ਏੰਭ ਏੇਿਰ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ 

ਹਨਯਹਣਆ ਂਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਨਾ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੇ  ਯਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਹਜਸ ਹਿਚ 

ਉਸ ਨ ੰ  ਦੰਡ ਦੇਣ,ਤਨਐਾਿ ਯਏਣ ਤੇ ਜ ੇਜਯ ਯਤ ਿੇ ਤਾ ਫਯਐਾਸਤ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿੀ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਕਵਚ ਬਕਯਸ਼ਟਾਚਾਯ ਦਾ ਭਾਭਰਾ: 

 

ਭਕਆ : 

ਸਯਏਾਯੀ ਏੰਭਾਂ ਹਿਚ ਬਾਯੀ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਦੇਹਐਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਏਈ ਿਾਯੀ ਤਾਂ ਫਿ ਤ ਿੀ ਟੀਆਂ ਤੇ ਏਾਜ਼ੀ ਏੰਭਾਂ 

ਦੇ ਰਈ ਿੀ ਬ ਤਾਨ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਜਨਤਾ ਹਸਏਾਇਤ ਏਯਦੀ ਿੈ।ਯ ਏਈ ਸ ਣਿਾਈ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ਇਸ ਤਯਾ 

ਬਹਯਸ਼ਟਾਚਾਯ ਦੇ ਹਛੇ ਦ ਏਾਯਨ ਿਨ। 
 

1. ਜਦ ਿੀ ਏਦੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਸਯਏਾਯੀ ਏੰਭ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਏਈ ਸਯਏਾਯੀ ਅਹਧਏਾਯੀ ਉਥੇ ਭਜ ਦ ਇਿ ਪੈਸਰਾ 

ਏਯਦੇ ਿਨ ਹਏ ਸਾਯਾ ਏੰਭ ਤਸੱਰੀਫਐਸ ਿ ਹਆ ਿੈ।ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਬ ਤਾਨ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।ਇਸ 

ਸਫੰਧ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਜਾ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ  ੱ ਹਛਆ ਜਾਦਾ। ਹਜਿ ੇਉਤਯਰਦੇਸ ਹਿਚ ਇਏ ਸ.ਡੀ.ਭ. 

ਇਿ ਤਸਦੀਏ ਏਯਦਾ ਿੈ ਹਏ ਹਏਸੇ ਨਹਿਯ ਦੀ ਸਪਾਈ ਠੀਏ ਿ ਈ ਿੈ।ਮਾਨੀ ਹਯਸਿਤ ਰੈ ਏੇ ਸ.ਡੀ.ਭ. 

ਇਿ ਤਸਦੀਏ ਏਯ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।ਬਰਾ ਨਹਿਯ ਹਿਚ ਏਈ ਏੰਭ ਿਇਆ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀ,ਉਿ ਹਏਸਾਨ ਜ ਇਸ ਨਹਿਯ 

ਦੇ ਾਣੀ ਦਾ ਉਮ ਏਯਦੇ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਏਈ ਨਿੀ  ਛਦਾ।  
 
 

2.  ਦ ਸਯਾ ਏਾਯਨ ਇਿ ਿੈ ਹਏ ਜਦ ਉਿਨਾਂ ਅਹਧਏਾਯੀਆ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਹਸਏਾਇਤ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ ਤਾ ਉਿਨਾਂ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਸਫੰਹਧਤ ਭਹਿਏਭੇ ਦੇ ਉਚ ਅਹਧਏਾਯੀ ਿੀ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਉਿ ਰਾਯਿਾਿੀ ਿੱਸ ਜਾ ਹਯਸਿਤ ਰੈ ਏੇ ਜਾ 

ਹਪਯ ਯਾਜਨੀਤਏ ਦਫਾਊ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਹਸਏਾਇਤਾਂ ਤੇ ਏਈ ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਏਯ ਸਏਦ।ੇ  
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ਝਾਉ:   

ਸਾਡੀ ਇਿ ਯੈਅ ਿੈ ਹਏ ਉਰਏਤ ਦਿਾਂ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਿੇਠ ਹਰਐੇ ਅਹਧਏਾਯ ਹਦੱਤ ੇਜਾਣ 
 

 

1. ਜਦ ਤੱਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਨਾ ਦੇਿੇ ਤਦ ਤੱਏ ਹੰਡ ਦੇ ਹਏਸੇ ਿੀ ਸਯਏਾਯੀ ਏੰਭ ਦਾ 

ਬ ਤਾਨ ਨਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਜਦ ਰਾਭ ਸਬਾ ਤੇ ਹੰਡ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਤਸੱਰੀ ਨਾ ਿਿੇ ਤਾਂ ਉਿ ਬ ਤਾਨ ਯਏਣ ਦੇ 

ਨਾਰ ਨਾਰ ਜਾਂਚ ਏਯਏੇ ਟੀਆਂ ਏੰਭਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨਾਂ ਦੀ ੜਤਾਰ ਿੀ ਏਯ ਸਏੇ।ਦਸੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਏੇ 

ਸਾਯੀਆਂ ਏਭੀਆਂ ਦ ਯ ਏਯਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਿੀ ਦੇ ਸਏੇ।ਜੇ ਦਸੀ ਏਯਭਚਾਯੀ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਏਸੇ ਿੀ ੱਧਯ ਤੇ 

ਸਫੰਹਧਤ ਿਿ ੇਤਾ ਿੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਉਸ ਦੇ ਹਐਰਾਪ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯ ਸਏੇ ਇਿ ਿੀ ਅਹਧਏਾਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ ੰੰ 

ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 

2.  ਜਦ ਅਯਾਹਧਏ ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਦਾ ਭਾਭਰਾ ਫਣਦਾ ਿੈ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ  ਹਰਸ ਦੇ ਏਰ ਭਾਭਰਾ ਦਯਜ 

ਏਯਿਾ ਸਏਦੀ ਿਿੇ।ਸਭੇ ਸਭੇ ਤੇ ਉਸ ਏੇਸ ਦੀ ਏਾਯਿਾਈ ਫਾਯੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰੈਣ ਤੇ ਉਸ ਏੇਸ ਫਾਯੇ ਆਣੇ 

ਹਿਚਾਯ ਦੇਣ ਦਾ ਿੱਏ ਿੀ ਿਿੇ। 

ਕੂੰ ਡਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਰਤ: 

    ਭਕਆ : 

ਅੱਜ ਦੇ ਸਭੇ ਹਿਚ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਹਿਏਯੀ ਰਈ ਯਾਜਸੀ ਰੀਡਯਾਂ ਦੀ ਹਸਪਾਯਸ ਨਾਰ ਰਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਉਿ 

ਹਯਸ਼ਿਤ ਰੈ ਏੇ ਰਾਈਸੈਸ ਹਦੰਦੇ ਿਨ।ਸ਼ਯਾਫ ਦੀਆਂ ਦ ਏਾਨਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ ਿੀ ਏਈ ਤਯਾ ਦੀਆਂ ਸਭਹਸਆਿਾਂ ੈਦਾ ਿ 

ਜਾਦੀਆ ਂਿਨ।ਰਏਾਂ ਦਾ ਯਿਾਹਯਏ ਜੀਿਨ ਤਫਾਿ ਿ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਸਚਣਾ ਇਿ ਿੈ ਹਏ ਇਸ ਦੇ ਰਬਾਿ ਨਾਰ ਜ਼ ਰਏ 

ਹਸੱਧੇ ਿੀ ਰਬਾਹਿਤ ਿ ੰ ਦ ੇਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ੱਰ ਦੇ ਰਈ ਏਈ ਨਿੀ  ਛਦਾ ਹਏ ਏੀ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਐ ਰਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ?ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਥ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ। 
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ਝਾਉ :  

ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਐਰਣ ਦੇ ਰਈ ਏਈ ਰਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਿੀ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਿ ੇਜਦ ਰਾਭ ਸਬਾ ਇਸ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਦੇ 

ਦੇਿੇ।ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਜੇ 90% ਯਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਰਈ ਿਾਂ ਹਿਚ ਿਟ ਾ ਦੇਣ। ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  

ਇਿ ਿੱਏ ਿਿੇ ਹਏ ਜੇ ਯਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿਯਧ ਹਿਚ ਫਿ ਭੱਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸ਼ਯਾਫ ਦਾ ਰਾਈਸੈਂਸ ਯੱਦ ਏਯਿਾ ਸਏੇ। 
 

 

 

ਉਦਮਗ ਤ ਖਾਣਾਂ ਦ ਰਈ ਰਾਈੈਂ: 
 

ਭਕਆ ਂ: 

ਉਦਮ  ਜਾ ਐਾਣ ਤੀਹਿਧੀਆ ਂਦੇ ਰਈ ਰਾਈਸੈਂਸ ਏੇਦਯ ਜਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਦ ਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ੇਜਾਦੇ ਿਨ।ਉਸਦੇ 

ਰਬਾਿਾਂ ਨਾਰ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਦ-ਚਾਯ ਿਣਾ ੈਦਾ ਿੈ।ਰਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹਏਰਆਂ ਹਿਚ ਰਏਾਂ ਦੀ ਏਈ ਿੀ ਬ ਹਭਏਾ ਨਿੀ 

ਿੈ। 
 

ਝਾਉ : 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਦੇ ਹਫਨਾ ਹਏਸੇ ਿੀ ਉਦਮਹਏ ਇਏਾਈ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਐਾਣਾਂ  ੱ ਟਣ ਦੇ ਰਈ ਇਜਾਜਤ ਨਿੀ ਿਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ।ਭਨਜ ਯੀ ਦੇਣ ਤ ਹਿਰਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਏਈ ਭੰਾਂ ਿੀ ਜੜ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਜੇ ਬਹਿੱਐ ਹਿਚ ਹਏਸੇ ਿੀ ਭੰ ਦਾ 

ਉਰੰਣ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਤਾਂ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਿੱਏ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿ ਆਣੀ ਭਨਜ ਯੀ ਿਾਹਸ ਰੈ ਸਏੇ। 
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ਜ਼ਭੀਨ ਅਕੁਆਇਯਕਭੂੰ ਟ: 

 
ਭਕਆ : 

ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਿਾਿ ਏੀਤੇ ਹਫਨਾਂ ਿੀ ਯਾਜ ਦੀਆਂ ਿੱਐ ਿੱਐ ਜੰਸੀਆਂ ਦ ਆਯਾ ਰਏਾਂ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਅਏ ਆਇਯ ਏਯ ਰਈ 

ਜਾਦੀ ਿੈ।ਇਸਦੇ ਏਾਯਨ ਿੀ ਰਏ ਆਣੇ ਯ ਫਾਯ ਐ ਫੈਠਦ ੇਿਨ,ਉਿ ਫੇਯ ਜਾਯ ਿ ਜਾਦੇ ਿਨ।ਇਸ ਦੇ ਫਦਰੇ 

ਹਦੱਤਾ ਹਆ ਭ ਆਿਜ਼ਾ ਫਿ ਤ ੱਟ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਏੀਭਤ ਫਜਾਯ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਿਿੇ ਤਾਂ ਿੀ ਇੱਏ ਹਏਸਾਨ ਦੀ 

ਸਭਹਸਆ ਨਿੀ ਸ ਰਝਦੀ।ਇਏ ਹਏਸਾਨ ਆਣੀ ਏੜ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ੈਦਾਿਯ ਹਿਚ ੇਆਣੇ ਯਿਾਯ ਦਾ ਾਰਨ ਸਣ 

ਏਯਦਾ ਿੈ।ਉਿ ਇਸ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇ ਫਦਰੇ ਹਭਰੇ ੪੦ ਿਜਾਯ ਯ  ਨਾਰ ਆਣੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਤੇ ਆਣੇ ਯਿਾਯ ਦਾ 

 ਜਾਯਾ ਹਏਿ ੇਏਯ ਸਏਦਾ ਿੈ?ਇਸ ਤਯਾਂ ਏਯਨ ਨਾਰ ਯੀਫ ਰਏ ਿਯ ਯੀਫ ਿ ਜਾਦੇ ਿਨ। 
 

ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਿਾ ਜਦ ਜ਼ਭੀਨ ਅਏ ਆਇਯ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਿਾਹਰਆ ਂਨ ੰ  ਤਾ ਥੜਾ ਫਿ ਤਾ ਭਆਿਜਾ ਹਭਰ 

ਜਾਦਾ ਿੈ।ਯ ਜ ਫਜ਼ਭੀਨੇ ਿਨ ਉਿ ਉਸ ਜ਼ਭੀਨ ਤੇ ਭਜਦ ਯੀ ਏਯਦੇ ਿਨ,ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਏ ਝ ਨਿੀ ਹਭਰਦਾ ਉਿ 

ਹਫਰਏ ਰ ਫੇਯ ਜਾਯ ਿ ਜਾਦੇ ਿਨ। ਏਈ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਦੇਹਐਆ ਹਆ ਿੈ ਹਏ ਰਏਾਂ ਦੇ ਏਯੜੇ ਹਿਯਧ ਦੇ ਫਾਿਜ ਦ ਜਦ 

ਜ਼ਭੀਨ ਤੇ ਏਫਜਾ ਏਯ ਹਰਆ ਤਾਂ ਰਏ ਨਏਸਰਿਾੜੀਆਂ ਨਾਰ ਜਾ ਹਭਰੇ। 
 

ੁਝਾਉ : 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਇਿ ਿੱਏ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿ ਹਨਯਣਾ ਰੈ ਸਏਣ ਹਏ ਇਿ ਮਜਨਾ ਰਏਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਹਿਚ ਿੈ ਜਿ 

ਨਿੀ।ਉਸਦੇ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇਣੀ ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ,ਅਯ ਦੇਣੀ ਿੈ ਤਾ ਹਏਿੜੀਆਂ ਹਏਿੜੀਆਂ ਸਯਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਣੀ 

ਿੈ।ਇਸ ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਆਐਯੀ ਪੈਸਰਾ ਏਯ ਸਏਣ।ਉਸ ਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਸੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਚ ਿੇਠਾਂ ਹਰਐੀਆਂ 

ਸਧਾਂ ਏਯਨ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿੈ। 

(a) ਜਦ ਏਈ ਏੰਨੀ ਜਾ ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ,ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਹਏਸੇ ਹੰਡ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਅਏ ਆਇਯ ਏਯਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ 

ਿੈ ਤਾ ਉਿ ਹੰਡ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਫੇਨਤੀ ਏਯੇ।  
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(b)  ਉਸ ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਏੀ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇਾ,ਉਸ ਤੇ ਹਏਿੜਾ ਰਜੈਏਟ ਰਾਇਆ ਜਾਿੇਾ,ਉਸਦੇ ਫਾਯੇ ਸਫੰਹਧਤ 
ਏਾਜਾਂ ਦੇ ਭ ਢਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਾੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਉਸਦਾ ਸਥਾਹਨਏ ਬਾਸਾ ਹਿਚ ਅਨ ਿਾਦ 

ਏਯਏੇ।ਉਸ ਰਜੈਏਟ ਨਾਰ ਰਿਾਹਿਤ ਿਣ ਿਾਰੇ ਹੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਜ ੇਜਾਣ ਤਾਂ ਜ ਰਏ ਉਸ 

ਨਾਰ ਸਾਯੇ ਹਿਰ  ਜਾਣ ਸਏਣ।  

 
(c)  ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਯੇ ਏਾਜ਼ ਭਿ ਈਆਂ ਏਯਿਾਉਣ ਦੇ ੨ ਭਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਯ ਉਿਨਾਂ ਏਾਜਾ ਦੇ ਸਫੰਧਤ 

ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਹਯਤ ਭ ਹਿੰਭ ਚਰਾਈ ਜਾਿੇ।ਜ ੇਏਈ ਹੰਡ ਦਾ ਹਿਅਏਤੀ ਉਸਦੀ ਪਟ ਰੈਣੀ ਚਾਿੇ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  

ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇ।  

 
(d)  ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਏਾਜ ਭਿ ਇਆ ਏਯਿਾਉਣ ਦੇ ਦ ਭਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਯ ਿਯ ੰਚਾਇਤ ਆਣੀ ਰਾਭ ਸਬਾ 

ਫ ਰਾਿ ੇਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਇਸ ਰਜੈਏਟ ਦੀ ਚਯਚਾ ਿਿੇੀ।ਜੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਏਈ ਸਿਾਰ ਜਾਂ ਸੰਏਾ 

ਿਿੇਾ ਤਾਂ ਰਾਭ ਸਬਾ ਆਣੀ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਭਾਹਧਅਭ ਨਾਰ ਫੇਨਤੀ ਏਯਨ ਿਾਰੀ ਏੰਨੀ ਜਾ ਯਾਜ 
ਸਯਏਾਯ,ਏਂੰੇਦਯ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਹਰਐੇੀ,ਹਏ ਅਰੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਸਿਾਰਾਂ ਦੇ 

ਜ ਆਫ ਦੇਣ ਰਈ ਹਏਸੇ ਜਾਣਏਾਯ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਬੇਹਜਆ ਜਾਿੇ।ਜ ੇਹਏਸੇ ੇਯ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਿਿੇੀ ਤਾ 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਉਿ ਿੀ ਭੰ ਸਏਦੀ ਿੈ।  
 

 
(e)  ਅਰੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਬੇਜੇ  ਅਹਧਏਾਯੀ ਤ ਜਨਤਾ ਸਿਾਰ  ਛ ਸਏਦੀ ਿੈ।ਰੇਹਏਨ 

ਜ਼ਭੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਫੰਧ ਹਿਚ ਇਸ ਸਬਾ ਹਿਚ ਏਈ ਪੈਸਰਾ ਨਿੀ ਹਰਆ ਜਾਿੇਾ।ਇਸ ਸਬਾ ਹਿਚ ਏੇਿਰ 

ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ੰ  ਸਿਾਰ ਿੀ  ਛ ੇਜਾ ਸਏਦੇ ਿਨ।  

 
(f)  ਅਹਧਏਾਯੀ ਦ ਆਯਾ ਹਦੱਤ ੇ ਜਿਾਫਾਂ ਤੇ ਿ ਣ ਤੱਏ ਦੇ ਸਾਯੇ ਏਾਜ਼ਾ ਤ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਸੰਤ ਸਟੀ ਿ 

ਜਾਿ ੇਤਾ ਅੰਤਭ ਹਨਯਣਾ ਰੈਣ ਰਈ ਇਏ ਿਯ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਫ ਰਾਈ ਜਾਿੇੀ ਨਿੀ ਤਾ ਉਸ 

ਏੰਨੀ,ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ,ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਹਰਐ ਦੇਿੀ ਹਏ ਿਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  
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(g)  ਅੰਤਭ ਹਨਯਣੇ ਿਾਰੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਫ ਿਯ ਦਾ ਏਈ ਆਦਭੀ ਜਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਿਾਜਯ ਨਿੀ 

ਿਿੇਾ ਨਾ ਿੀ  ਹਰਸ ਿਿੇੀ।ਏੇਿਰ ਭੀਡੀਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਯ ਫੈਠਏੇ ਦੇਐਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਿਿੇੀ।ਅਹਜਿੀ 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਏਾਯਿਾਈ ਸਯੰਚ ਜਾ ਰਧਾਨ ਨਿੀ ਏਯੇਾ।ਉਥ ੇਭਜ ਦ ਰਏ ਆਣੇ ਹਿਚ ਭਏੇ ਤੇ 

ਸਹਿਭਤੀ ਦੇ ਏੇ ਹਏਸੇ ਭਾਨਮ ਹਿਅਏਤੀ ਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਏਾਯਿਾਈ ਰਈ ਚ ਣਨ।ੇਭੀਹਟੰ ਦੇ 

ਹਭੰਨਟ ੰਚਾਇਤ ਸੈਏਟਯੀ ਨਿੀ ਹਰਐੇਾ।ਹੰਡ ਦੇ ਹਿਚ ਿੀ ਹਏਸੇ ਹਿਅਏਤੀ ਨ ੰ  ਇਿ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ਸੀ ਜਾ 

ਸਏਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਆਭ ਸਹਿਭਤੀ ਨਾਰ ਇਿ ਤਹਿ ਿਿੇਾ ਹਏ ਰਏ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ 

ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਜਾ ਨਿੀ।ਜੇ ਿਾ ਤਾ ਹਏਿੜੀਆਂ ਹਏਿੜੀਆਂ ਸਯਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਣੀਆਂ ਿਨ।ਆਭ ਸਹਿਭਤੀ 

ਫਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਸਾਹਯਆਂ ਰਏਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਯੱਐੇੇ।ਜ ਬ ਭੀਿੀਣ ਿਨ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੇ 

ਹਿੱਏ ਜਾਣ ਏਯਏੇ ਉਿ ਫੇਯ ਜਾਯ ਿ ਜਾਣੇ।ਜ ੇਰੜ  ਤਾਂ ਇਏ ਤ ਿੱਧ ਹੰਡਾਂ ਦੇ ਰਏ ਸੰਮ ਏਤ ਰਾਭ 

ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਫ ਰਾ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਤਾ ਹਏ ੱਰ ਫਾਤ ਦੇ ਜਯੀ ਇਏ ਭੱਤ ਤੇ ਿ ੰ ਹਚਆ ਜਾਿੇ  
 

 
(h)  ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਅੰਤਭ ਿਿੇਾ। ਇਸ ਨ ੰ  ਏਈ ਸਯਏਾਯ ਨਾ ਤਾ ਯੱਦ ਏਯ ਸਏਦੀ ਿੈ ਤੇ ਨਾ 

ਿੀ ਇਸ ਹਿਚ ਏਈ ਦਫਾਉ ਾ ਸਏਦੀ ਿੈ।  
 

 
(i)  ਯਾਸਟਯੀ ੱਧਯ ਤੇ ਇਏ  ਨਯ ਿਾਸ ਨੀਤੀ ਫਣਾਈ ਜਾਿੇੀ ਹਜਸ ਹਿਚ ਬ ਭੀ ਿਾਰੇ ਤੇ ਬ ਭੀ ਯਹਿਤ 

ਦਿਾਂ ਦੇ ਰਈ ਨਿੇ ਅਹਧਏਾਯਾਂ ਦੇ ਰਈ ੱਰ ਫਾਤ ਹਰਐੀ ਜਾਿੇੀ।ਜਦ ਏਈ ਰਾਭ ਸਬਾ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇਣ ਦੇ 

ਰਈ ਸਹਿਭਤ ਿੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਰਈ  ਨਯਿਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਨਿੇ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣੇ।ਯ ਜਦ ਰਾਭ 

ਸਬਾ ਚਾਿੇੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਹਧਏ ਭੰ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਅਜ਼ਾਦ ਿਿੇੀ।ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਆਐਯੀ 

ਿਿੇਾ। 
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(j)  ਦੇਸ ਇਸ ਸਭੇ ਬਾਯੀ ਸੰਏਟ ਹਿਚ ਰੰ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਆਉਣ ਿਾਰੇ ਸਭੇ ਹਿਚ ਇਿ ਸੰਏਟ ਿਯ ਿੀ ਹਜਆਦਾ 

ਡ ੰ ਾ ਿਿੇਾ।ਇਸ ਰਈ ਯਾਸਟਯ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਿਚ ਿਿੇਾ ਹਏ ਦੇਸ ਦੀ ਉਜਾਊ ਬ ਭੀ ਨ ੰ  ਐੇਤੀ ਦੇ ਰਈ ਿੀ 

ਇਸਤੇਭਾਰ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਸੜਏ,ਹਫਜਰੀ,ਤੇ ਏਾਯਐਾਹਨਆਂ ਦੇ ਹਫਨਾਂ ਤਾ ਦੇਸ ਹਿਚ ਏੰਭ ਸਯ ਜਾਿੇਾ ਯ 

ਯਟੀ ਦੇ ਫੈਯ ਤਾ ਇਏ ਹਦਨ ਿੀ  ਜਾਯਾ ਨਿੀ ਿ ਸਏਦਾ। ਇਸ ਰਈ ਇਿ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਾਇਆ ਜਾਿ ੇ

ਹਏ ਹਜਸ ਬ ਭੀ ਤੇ ਦ ਜਾ ਦ ਤ ਹਜਆਦਾ ਪਸਰਾਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।ਿਯ ਹੰਡ ਆਣੀ ਅਹਜਿੀ ਬ ਭੀ ਨ ੰ  ਰਾਭ 

ਸਬਾ ਦੇ ਹਧਆਨ ਹਿਚ ਹਰਆਿ।ੇਹਏਸੇ ਿੀ ਿਾਰਤ ਹਿਚ ਅਹਜਿੀ ਜ਼ਭੀਨ ਹਿਚ ਐੇਤੀ ਦੇ ਇਰਾਿਾ ਏਈ ਿੀ 

ਦ ਸਯੇ ਉਦਮਾਂ ਰਈ ਨਾ ਿਯਤੀ ਜਾਿੇ।  

 

 

ਬੂਭੀ ਦਤਾਵਜ਼ : 

 ਸਥਾਨਏ ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦ ਆਯਾ ਬ ਭੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਿੱਡੀ ੱਧਯ ਤੇ ਛੇੜ ਛਾੜ ਤੇ ਧਐਾਧੜੀ ਏੀਤੀ 

ਜਾ ਯਿੀ ਿੈ।ਅਹਜਿੇ ਏਈ ਭਾਭਰੇ ਆ ਿਨ।ਹਜਨਾ ਹਿਚ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇ ਯੀਫ ਭਾਰਏ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਉਸਨ ੰ  ਦੱਸੇ ਤ ਫੈਯ 

ਿੀ ਹਏਸੇ ਿਯ ਨ ੰ  ਿੇਚ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਇਸਦੇ ਇਰਾਿਾ ਬ ਭੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਦਪਤਯਾਂ ਹਿਚ ਏਈ ਿੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਿਾਹਸਰ 

ਏਯਨਾ ਟੇਢੀ ਐੀਯ ਿਯਾ ਿੈ।ਦਪਤਯਾਂ ਹਿਚ ਏੰਭ ਏਯਾਉਣਾ ਫਿ ਤ ਐਾ ਿੈ। 
 

ਝਾਉ :  

ਬ ਭੀ ਨਾਰ ਸਫੰਹਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਦੇਐ ਬਾਰ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਯਾ ਏੰਭ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਦੇਐ ਯੇਐ ਹਿਚ ੰਚਾਇਤ 

ਸਏੱਤਯ ਦ ਆਯਾ ਏੀਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।ਿਯ ਭਿੀਨੇ ਿਣ ਿਾਰੇ ਏੰਭਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਿੱਰ ਰਏਾਹਸਤ ਿਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
 

ਕੁਦਯਤੀ ਕਭਆਂ ਦੀ ਜੁੂੰ ਭਵਾਯੀ: 
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ਭਕਆ :  

ਸਦੀਆਂ ਤ ਸਥਾਨਏ ਰਏ ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਦਾ ਸੀਭਤ ਿਯਤ ਏਯਦੇ ਸਨ।ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬਾਰ ਦੀ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ਿੀ 

ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿ ੰ ਦੀ ਸੀ।ਅੰਯੇਜਾ ਦੇ ਜਭਾਨੇ ਹਿਚ ਨਦੀ,ਜ਼ੰਰ,ਐਾਣਾ ਤੇ ਸਯਏਾਯਾਂ ਦਾ ਏਫਜਾ ਸ ਯ  ਿਇਆ।ਉਦ ਤ ਰੈ 

ਏੇ ਇਿਨਾਂ ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਨ ੰ  ਯੱਜ ਏੇ ਰ ਹਟਆ ਹਆ।ਤੇ ਉਥ ਦੇ ਹਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਫੇਦਐਰ ਏਯ ਹਦੱਤਾ।ਅਜਾਦੀ ਤੇ 

ਫਾਅਦ ਿੀ ਇਿ ਰਹਏਰਆ ਚੱਰ ਯਿੀ ਿੈ।ਹਛਰੇ ਏ ਝ ਸਾਰਾ ਤ ਸਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਐਿ ਏੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  

ਉਜਾੜ ਏੇ ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਦੀ ਰ ੱ ਟ ਹਿਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਿੈ।ਹਜਿ ੇਹਏ ਇਸ ਹਏਤਾਫ ਹਿਚ ਹਿਰਾ ਿੀ ਦੱਹਸਆ ਜਾ 

ਚ ੱ ਹਏਆ ਿੈ।ਸਾਡੀਆਂ ਸਯਏਾਯਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਰ ਏਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅ ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਨ ੰ  ਠੇਏੇਦਾਯਾਂ ਤੇ ਏੰਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੇਚ 

ਯਿੀਆਂ ਿਨ। 
 

ੁਝਾਉ :  

ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਅਹਧਏਾਹਯਤ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਆਉਣ ਿਾਰੇ ਸਾਯੇ ਛਟੇ ਾਣੀ ਦੇ ਸਰਤਾਂ,ਛਟੇ ਭਟੇ ਐਾਣ,ਛਟੇ ਭਟੇ 

ਜੰਰ ਦਾ ਭਾਹਰਏ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿੇ।ਉਸਦ ੇਨਾਰ ਿੀ ਇਿ ਹਨਸਹਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿ ੇਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਤ 

ਹਫਨਾ ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਿੀ ਾਣੀ,ਜੰਰ,ਐਾਣਾ,ਜ਼ਭੀਨ ਆਹਦ ਨਿੀ ਹਦੱਤ ੇਜਾਣੇ। ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਇਿ ਪੈਸਰਾ ਏਯਨ ਹਏ 

ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਨ ੰ  ੱਟਣ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਦੇਣੀ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀ।ਅਯ ੱਟਣ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਦੇਣੀ ਿੈ ਤਾ ਹਏੰਨਾ ਸਯਤਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਦੇਣੀ ਿੈ।ਜੇ ਇਿਨਾਂ ਸਯਤਾਂ ਦਾ ਬਹਿੱਐ ਹਿਚ ਾਰਣ ਨਿੀ ਏੀਤਾ ਜਾਦਾ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਅਹਧਏਾਯ 

ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਨ ੰ  ੱਟਣ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਨ ੰ  ਏੈਸਰ ਏਯ ਸਏਦੇ ਿਣ ਇਸ ਤਯਾ ਿਣ ਿਾਰੇ ਸਾਯੇ 

ਨ ਏਸਾਨ ਦੀ  ਯਤੀ ਉਸ ਏੰਨੀ,ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਜਾ ਸੰਫਧਤ ਅਦਾਯੇ ਿੱਰ ਏੀਤੀ ਜਾਿੇੀ। ਹਜਿ ੇਹਏ ਇਸ  ਸਤਏ ਦੇ 

ਹਿਚ ਹਿਰਾ ਿੀ ਦੱਹਸਆ ਹਆ ਿੈ ਹਏ ਸਾਯੇ ਿੀ ਏ ਦਯਤੀ ਸਭੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਐਜਾਨੇ ਿਨ,ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਯਾਸਟਯ ਦੇ 

ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਈ ਹਏਿੇ ਰਮ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਇਸ ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਚਯਚਾ ਦੇ ਫਾਅਦ ਯਾਸਟਯੀ ੱਧਯ ਤੇ 

ਨੀਤੀਆਂ ਫਣਨ।ਬਹਿੱਐ ਹਿਚ ਆਣੇ ਇਰਾਏੇ ਤ ਹਏਸੇ ਿੀ ਮਜਨਾ ਦੇ ਰਈ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਿੀ ਏੰਭ 

ਏਯ ਸਏਣ। 
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ਐ.ਡੀ.ਐਭ. ਦ ਦਪਤਯ ਕਵਚ ਬਕਯਟਾਚਾਯ: 

 
ਭਕਆ : 

ਰਏਾ ਦੇ ਿੱਐ ਿੱਐ ਤਯਾਂ ਦੇ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਫਣਦ ੇਿਨ।ਹਜਨਾ ਦੇ ਰਈ ਹਯਸਿਤ ਦੇਣੀ ੈਦੀ ਿੈ ਤੇ ਿਯ ਹਏਸਭ ਦੀਆਂ 

ਭ ਸੀਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਿਭਣਾ ਏਯਨਾ ੈਦਾ ਿੈ। 
 

ੁਝਾਉ : 

 ਜਨ ਜਾਤੀ,ਉਭਯ ਦਾ,ਹਨਿਾਸ ਸਥਾਨ ਆਹਦ ਨਾਰ ਸਫੰਹਧਤ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤੇ ਜਾਣ 

ਅਯ ੰਚਾਇਤ ਆਣੇ ਏੰਭ ਹਿਚ ਹਢੱਰ ਿਯਤਦੀ ਿੈ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਅਰੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਉਸ ਤ  ਛਹੱਛ 

ਿਿੇੀ। 
 

ਟਕ ਉਗਯਾਸੀ: 

 
ਭਕਆ ਂ:  

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਹਿਚ ਟੈਏਸਾਂ ਦੀ ਉਯਾਿੀ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਐਯਚ ਏਯਨ ਦਾ ਫਿ ਤ ਿੀ ੈਯ ਹਿਹਆਨਏ ਤਯੀਏਾ 

ਅਣਾਇਆ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿੈ।ਫਿ ਤ ੇਟੈਏਸ ਏੇਦਯ ਤੇ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਿੀ ਇਏਠਾ ਏਯਦੀਆਂ ਿਨ।ਹਪਯ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਐ 

ਿੱਐ ਮਜਨਾਿਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਫ ਨਾਰ ਿੇਠਾਂ ਬੇਹਜਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਦ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਏ ੰ ਡੀ ਰੱਦੀ ਿੈ ਹਿਰਾ ਤਾ 

ਜਦ ਟੈਏਸ ਦੀ ਉਯਾਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਉਸ ੱਧਯ ਤੇ ਜਦ ੈਸਾ ਥੱਹਰ ਉਯ ਨ ੰ  ਜਾਦਾ ਿੈ ਤੇ ਦ ਸਯਾ ਐਯਚ ਏਯਨ ਸਭੇ 

ਜਦ ੈਸਾ ਉਯ ਿੇਠਾਂ ਨ ੰ  ਆਉਦਾ ਿੈ।ਇਿ ਫਿ ਤ ਿੀ ਅਸਚਯਜ ਦੀ ੱਰ ਿੈ ਹਏ ਹਏਉ ਨਿੀ ਟੈਏਸਾਂ ਦਾ ੈਸਾ 

ਸਥਾਨਏ ੱਧਯ ਤੇ ਇਏਠਾ ਏਯਏੇ ਐਯਚ ਹਰਆ ਜਾਦਾ? 
 

ੁਝਾਉ :  
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ਤਜਯਫਾ ਇਿ ਦੱਸਦਾ ਿੈ ਹਏ ਟੈਏਸਾਂ ਦੀ ਉਯਾਿੀ ਦੇ ਰਈ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਹਭਰ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਰਏਾਂ ਦ ਆਯਾ ਹਦੱਤੇ  

ਟੈਏਸਾਂ ਤ ਿਣ ਿਾਰੇ ਹਸੱਧੇ ਹਸੱਧੇ ਪਾਇਦੇ ਸਭਝ ਹਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟੈਏਸਾਂ ਦੀ ਉਯਾਿੀ ਫਿ ਤ ਿੀ ਫੇਿਤਯ ਿਿੇੀ। 
 

ਇਸ ਰਈ ਹਜਥ ਤੱਏ ਸੱਬਿ ਿੈ ਿੱਐ ਿੱਐ ਟੈਏਸਾਂ ਦੀ ਉਯਾਿੀ ਰਈ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਜਾ ਸਏਦੀ ਿੈ। 

ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਉਿਨਾ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭ ੱ ਢਰੀ ਇਏਾਈ ਿੈ।ਹਜਸ ਦੇ ਸਭ ਹਿਏ ਰਾਬ ਰਈ ਟੈਏਸ ਹਰਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਤਯਾ 

ਉਯਾਿੀ ਏਯਏੇ ਐਯਚ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਤ ਫੇਿਤਯ ਤੇ ਦ ਸਯੀ ਸਯਏਾਯੀ ਜਾ ੈਯ ਸਯਏਾਯੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 

ਏਈ ਿੀ ਇਏਾਈ ਨਿੀ ਿੈ।ਇਸ ਏਾਯਣ ਿੇਠਾਂ ਏ ਝ ਸ ਝਾਉ ਿਯ ਿਨ। 
 

ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਇਿ ਸ ਚੀਆਂ ਫਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 

(a) ਇਿ ਟੈਏਸ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦ ਆਯ ਰਾਇਆ ਹਆ ਤੇ ਇਏੱਠਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇਾ।  
 
 

(b)  ਇਿ ਟੈਏਸ ਹਜਿੜਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰ ਰਾਇਆ ਹਆ ਿੈ ਉਸ ਨ ੰ  ਇੱਏਠਾ ਏਯਨ ਦੀ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ 

ੰਚਾਇਤ ਦੇ ੱਧਯ ਤੇ ਿਿੇੀ।  
 

 
(c)  ਇਿ ਟੈਏਸ ਹਜਿੜਾ ਉਚ ੱਧਯ ੰਚਾਇਤ ਦ ਆਯਾ ਰਾਇਆ ਹਆ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਏਠਾ ਏਯਨ ਦੀ 

ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੀਚ ੇੱਧਯ ਨ ੰ  ਿਿੇੀ।  
 

(d)  ਇਿ ਟੈਏਸ ਹਜਿੜਾ ਰਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇਏਠਾ ਏਯਨ ਦੀ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਏ ੱਧਯ ਨ ੰ  

ਿਿੇੀ।ਉਿ ਟੈਏਸ ਇੱਏਠਾ ਏਯਏੇ ਇਸ ਸ ਚੀ ਹਿਚ ਾ ਤਾ ਹਏ ੰਚਾਇਤ ਦਾ ਿਯ ੱਧਯ ਦੀ ਹਿਯਤੀ 

ਤੇ ਫਯਾਫਯਤਾ ਿਿੇ।  
 
ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਸੰਤੀ ਤ ਿਣ ਿਾਰੀ ਤੇ ਉਥ ਇੱਏਠਾ ਿਣ ਿਾਰਾ ਟੈਏਸ ਹਸੱਧਾ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਐਾਤੇ ਹਿਚ 
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ਜਭਾਂ ਏਯਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਭੰਡੀ ਦ ਆਯਾ ਇੱਏਠੇ ਏੀਤ ੇ ੈਸੇ ਦਾ ਿੀ ਏ ਝ ਹਿੱਸਾ ੰਚਾਇਤ 

ਨ ੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

 
 

ਕਈ ਕੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ੂੰ ਚਾਇਤ ਕਵਚ ਕਭਰਾਉਣਾ: 
 

ਭਕਆ :  

ਦ ਯ ਦ ਯਾਡੇ ਦੇ ਏਈ ਹੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਇਏ ੰਚਾਇਤ ਨਾਰ ਜ਼ਹੜਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਤਯਾ ਨਾਰ ਰਏਾਂ ਦਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ 

ਦੀ ਭੀਹਟੰਾਂ ਹਿਚ ਬਾ ਰੈਣਾ ਭ ਸਏਰ ਿ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਹਪਯ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਇਏ ਦ ਸਯੇ ਤ ਿੱਐ ਿੱਐ ਿ ੰ ਦ ੇਿਨ।ਇਥੇ ਤੱਏ 

ਹਏ ਆਢ  ਆਢ ਦੇ ਹੰਡਾਂ ਦਾ ਯਹਿਣ ਸਹਿਣ,ਜਾਤੀ ਸਭੀਏਯਣ,ਆਯਹਥਏ ਅਿਸਥਾ ਤੇ ਿਯ ਏਈ ਏ ਝ ਇਏ ਦ ਜੇ 

ਤ ਿੱਐ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਹਸਆਿਾਂ ਅਰੱ ਿਨ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿੱਰ ਿੀ ਅਰੱ ਿੈ।ਏਈ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਿਚ 

ਇਿ ਾਇਆ ਹਆ ਿੈ ਹਏ  ਆਢੀ ਹੰਡ ਦੀ ਏਈ  ਸਤਾਂ ਤੇ ਦ ਸਭਣੀ ਚੱਰੀ ਆਉਦੀ ਿੈ।ਇਿਨਾ ਸਾਹਯਆਂ 

ਹਿਰ ਆਂ ਦੇ ਨਾਰ ਜਦ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਰੰਫੀ ਦ ਯੀ ਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਏਾਯਣ ਜ ੜ ਜਾਦੇ ਿਨ ਤਾ ਸਾਹਯਆ ਹੰਡਾਂ 

ਦੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਹਿਚ ਰਏਾਂ ਦਾ ਆ ਸਏਣਾ ਭ ਸਏਰ ਿ ਜਾਦਾ ਿੈ। 
 

ੁਝਾਉ :  

ਿਯੇਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਚਾਿੇ ਛਟਾ ਿੀ ਹਏਉ ਨਾ ਿਿੇ ਇਏ ਅਰੱ ੰਚਾਇਤ ਹਸਤ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਜਦ ਆਡ 

 ਆਡ ਦੇ ਦ ਹੰਡਾਂ ਜਾ ਉਸ ਤ ਹਜਆਦਾ ਹੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਆਸ ਹਿਚ ਹਭਰਏੇ ਇਏ ੰਚਾਇਤ(ਰਾਭ 

ਸਬਾ) ਿਣ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਏਯੇ ਤਾ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਭਰਾਏੇ ਇਏ ੰਚਾਇਤ ਦਾ ਦਯਜਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਏੇ।ਆਹਦਿਾਸੀ 

ਇਰਾਹਏਆ ਂਹਿਚ ੇਸਾ ਏਾਨ ੰ ਨ ਅਹਜਿਾ ਿੀ ਰਫੰਧ ਿੈ।ੈਯ ਆਹਦਿਾਸੀ ਇਰਾਹਏਆ ਂਹਿਚ ਇਸ ਤਯਾ ਦਾ ਰਫੰਧ 

ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
 

ਫਰਾਕ ਤ ਕਜ਼ਰਾ ੱਧਯੀ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੂੰ ਠਣ: 
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ਭਕਆ ਂ:  

ਭਜ ਦਾ ਢਾਂਚ ੇਹਿਚ ਹਏਸੇ ਿੀ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਆਉਣ ਿਾਰੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਉਯਰੇ ੱਧਯ ਦੀ ੰਚਾਇਤ 

ਦੇ ਭੈਫਯ ਿ ੰ ਦ ੇਿਨ।ਇਸ ਤ ਇਰਾਿਾ ਫਰਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਾ ੱਧਯ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਏ ਝ ਭੈਫਯਾਂ ਨ ੰ  ਰਏਾਂ ਦ ਆਯਾ 

ਚ ਹਣਆ ਜਾਦਾ ਿੈ। ਤਜਯਫਾ ਦਸਦਾ ਿੈ ਹਏ ਇਿਨਾ ਚ ਣ ੇਿ ਭੈਫਯਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ ਿੀ ਫਰਾਏ ਤੇ ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤਾਂ 

ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਹਿਚ ਏਦੇ ਏਈ ਸ ਧਾਯ ਿਇਆ ਿਿੇ ਅਹਜਿਾ ਏਦ ੇਹਦਐਾਈ ਨਿੀ ਹਦੰਦਾ ਉਰਟਾ ਉਿਨਾਂ ਹਿਚ 

ਬਹਯਸਟਾਚਾਯ ਨ ੰ  ਿੀ ਿਸਰਾ ਹਭਹਰਆ ਿੈ।ਜਦ ਏਦ ੇਭੱਧ ੱਧਯ ਤੇ ਜਾਂ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਤੇ ੰਚਾਇਤ ਭੈਫਯਾਂ ਦੇ 

ਹਐਰਾਪ ਫੇਬਯਸੀ ਦਾ ਭਤਾ ਆਉਦਾ ਿੈ ਤਾ ਹਜਆਦਾਤਯ ਭੈਫਯ ਆਣੀ ਿਟ ਦੀ ਫਰੀ ਰ ਆਉਦੇ ਿਨ।ਏਈ 

ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਿਚ ਤਾ ਆਿ ੰ ਦੇਦਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਆਣੀ ਏ ਯਸੀ ਫਚਾਉਣ ਦੇ ਰਈ ਭੈਫਯਾਂ ਨ ੰ  ੈਸਾ ਿੀ ਦੇਣਾ ੈਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਤੇ 

ਇਰਾਿਾ ਇਿ ਭੈਫਯ ਆਣੀਆਂਚਣਾ ਦ ਯਾਨ ਫੇਿ ਤਾਸਾ ੈਸਾ ਿਯਹਤਆ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਹਏਉਹਏ ਚਣ ਇਰਾਏਾ ਫਿ ਤ 

ਿੀ ਿੱਡਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਰਾਭ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭ ਐੀਆ ਜਾ ਰਧਾਨ ਦੇ ਭ ਏਾਫਰੇ ਫਿ ਤ ਹਜਆਦਾ ੈਸਾ 

ਐਯਚ ਏੀਤਾ ਜਾਦਾ ਿੈ।ਸਸਟ ਿੈ ਹਏ ਚਣਾਂ ਤੇ ਐਯਹਚਆ ਸਾਯਾ ੈਸਾ ਉਿ ਆਣੀ ਹਜੱਤ ਤ ਫਾਅਦ ਸਭੇਤ 

ਹਿਆਜ ਿਸ ਰ ਏਯਨ ਹਿਚ ਏਈ ਏਸਯ ਨਿੀ ਛੱਡਦੇ। 
 

ੁਝਾਊ :  

ਫਰਾਏ ਜਾਂ ਹਜਰਾ ੱਧਯ ਤੇ ਹਸੱਧਾ ਚ ਣ ੇਜਾਣ ਿਾਰੇ ਭੈਫਯਾਂ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ ਐਤਭ ਏਯ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਏੇਿਰ 

ਿੇਠਰੀਆਂ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਤੀਹਨਧਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਉਯਰੇ ੱਧਯ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਭੈਫਯ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਇਸ 

ਤਯਾ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਉਚ ੱਧਯੀ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਰaਤੀਹਨਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਸੱਧਾ ਹਨਮ ਏਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਇਏ 

ਫਰਾਏ ਦੇ ਸਾਯੇ ਸਯੰਚਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਭੈਫਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿੇ।ਇਿ ਭੈਫਯ ਿੀ ਆਣੇ ਹਿਚ ਹਏਸੇ 

ਨ ੰ  ਫਰਾਏ ਰਧਾਨ ਚ ਣ ਰੈਣੇ।ਹਪਯ ਆਣੇ ਹਿਚ ੇਿੀ ਹਏਸੇ ਨ ੰ  ਹਜ਼ਰਾ ੰਚਾਇਤ ਦਾ ਭ ੱ ਐੀ ਚ ਣ ਰੈਣ।ਰਾਭ 

ੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਯੰਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਤੇ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿਚ ਇਏ ਏੜੀ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯੇਾ।ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਪੈਸਰੇ 

ਤ ਉਿ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਨ ੰ  ਜਾਣ  ਏਯਾ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸਰੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਦੱਸੇ।ਇਸ ਤਯਾ ਸਯੰਚ ਦੇ 

ਜਯੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਫਰਾਏ ੱਧਯ ਤੱਏ ਿ ਯਿੀਆਂ ਤੀਹਿਧੀਆਂ ਤ ਜਾਣ  ਿ ਜਾਿੇੀ,ਇਸ ਹਿਿਸਥਾ ਨ ੰ  ਅੱੇ ਜਾ 
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ਏੇ ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਫਰਾਏ ੰਚਾਇਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਾ ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿਚ ਇਏ ਏੜੀ ਦੇ ਯ  ਹਿਚ ਏੰਭ ਏਯੇੀ। 
 

ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦੀ ਾਯਦਯਕਸ਼ਤਾ : 

 
ਭਕਆ :  

ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯ ਤੇ ਿੀ ਸਾਹਯਆ ੱਧਯਾਂ ਤੇ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਏਾਯਜਹਿਧੀ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਹਰਆ ਂਦੀ 

ਜਾਣਏਾਯੀ ਿਾਹਸਰ ਏਯਨਾ ਫਿ ਤ ਿੀ ਭ ਸਏਰ ਿੈ।ਏਈ ਇਰਾਹਏਆਂ ਹਿਚ ਹਜਥੇ ਰਏਾਂ ਨੇ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਏੰਭਏਾਜ 

ਦੇ ਸਫੰਧ ਹਿਚ ਸਯੰਚਾਂ ਤੇ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭੰੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਭਰੇ ਸਾਿਭਣੇ ਆ 

ਿਨ।  ਹਰਸ ਤੇ ਭ ਐੀਆਂ ਦੀ ਹਭਰੀਬ ਤ ਨਾਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਝ ਠੇ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਿਚ ਪਸਾਉਣਾ ਆਭ ੱਰ ਿ ਈ ਿੈ 

ਏਈ ਜਾਿ ਤੇ ਉਿਨਾ ਤੇ ਏਾਤਰਾਨਾ ਿਭਰੇ ਿੀ ਿ ਿਨ। 
 

ਝਾਉ : 

ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ੱਧਯਾਂ ਤੇ ਏੀਤੇ  ਏੰਭਾਂ ਦੀ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਹਰਆਉਣ ਦੇ ਰਈ ੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਫਣਾ ਜਾਣ। ਰਾਭ,ਫਰਾਏ,ਹਜਰਾ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਯੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਯਿਜਨਏ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਅਹਜਿੀ ਅਿਸਥਾ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਏ ਏਈ ਿੀ ਹਿਅਏਤੀ ਆਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਹਫਨਾ ਹਏਸੇ 

ਫੇਨਤੀ ਏੀਤ ੇਇਿਨਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ੜਤਾਰ ਏਯ ਸਏੇ।ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਿਪਤ ੇਦੇ ਦ ਹਦਨਾਂ ਹਿਚ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ 

ਸਭਾ ਹਨਸਚ ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਜਦ ਏਈ ਹਿਅਏਤੀ ਹਏਸੇ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਹਏਸੇ ਿੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਏਰ ਰੈਣੀ ਚਾਿੇ ਤਾ 

ਉਸਦੇ ਇਰਾਏੇ ਦੇ ਨੇੜਰੇ ਪਟਸਟੇਟ ਹਜਿੜੀ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਭੰੀ ਿੈ ਉਸ ਨ ੰ  ਿਪਤ ੇਦੇ ਹਿਚ ਹਿਚ ਉਰਿੱਧ 

ਏਯਿਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਰਾਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਇਿ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿ ਆਣੇ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਜਾ 

ਦੇ ਸਏਣ। 
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ਰਕ ਾਰ ਦੀ ਕਵਵਥਾ ਸਵ: 

 
ਭਕਆ :  

ਅਜ ਜਦ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਉਰੰਨਾਂ ਿ ਯਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਏੰਭ ਏਾਜ ਨ ੰ  ਠੀਏ ਢੰ ਨਾਰ ਨਾ 

ਚੱਰਣ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿਿੇ।ਜਾ ਸਭਾਜ ਦੇ ਹਏਸੇ ਹਿਸੇਸ ਿਯ ਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਫੈਠਏ ਹਿਚ ਸਾਹਭਰ ਿਣ ਤ 

ਯਹਏਆ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿਿੇ,ਜਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਹਏਸੇ ਏਾਯਿਾਈ ਦੀ ਹਯਯਟ(ਹਭੱਨਟਸ) ਠੀਏ ਤਯਾ ਨਾਰ ਨਾ ਹਤਆਯ ਏੀਤੇ 

ਿਣ ਤਾ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਨ ੰ  ਹਨਹਜਠਣ ਦੇ ਰਈ ਏਈ ਰਬਾਿਸਾਰੀ ਤਯੀਏਾ ਅਜ ਦੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਨਿੀ ਿੈ।ਅਹਜਿੇ 

ਭਾਭਰੇ ਹਿਚ ਹਜ਼ਰਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨੇ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।ਅਪਸਯ ਸਥਾਨਏ ਨੇਤਾਿਾਂ ਦੇ ਦਫਾਊ ਹਿਚ ਆਏੇ ਏਈ 

ਏਾਯਿਾਈ ਨਿੀ ਏਯਦ।ੇ 
 

ਇਸ ੱਰ ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਰਟ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ ਹਏ ਏਈ ਇਰਾਹਏਆ ਂਹਿਚ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਏ ਦਹਰੱਤਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ 

ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਫੈਠਣ ਤ ਿੀ ਯਏ ਦੇਣੇ।ਜ ੇਆਹਆ ਦੇ ਿੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇੀ ਤਾ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਰਣ ਨਿੀ ਹਦੱਤਾ 

ਜਾਿੇਾ।ਅਯ ਫਰਣ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਹਆ ਤਾ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੰਾਂ ਨ ੰ  ਫੈਠਏ ਦੀ ਹਰਐਤੀ ਏਾਯਿਾਈ ਹਿਚ ਦਯਜ ਨਿੀ 

ਏੀਤਾ ਜਾਿੇਾ। 
 

ਝਾਉ :  

ਇਸ ਰਈ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾਿ ਿੈ ਹਏ ਇਸ ਤਯਾ ਦੀਆਂ ਹਸਏਾਹਏਤਾਂ ਸ ਣਨ ਦੇ ਰਈ ਤੇ ਸਫੰਧਤ ਏਾਯਿਾਈ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ 

ਰਏ ਾਰ ਦਾ ੱਠਨ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਏੇਯਰ ਹਿਚ ਇਿ ਰਣਾਰੀ ਏੰਭ ਏਯ ਯਿੀ ਿੈ ਹਜਸ ਦੇ ਫਿ ਤ ਿੀ 

ਿਧੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਿਨ। 

ਸਾਡਾ ਸ ਝਾਉ ਿੈ ਹਏ ਯਾਜ ੱਧਯ ਤੇ ਰਏ ਾਰ ਦੀ ਹਨਮ ਏਤੀ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਰਏ ਾਰ ਦਾ ਏੰਭ ਿਿੇਾ ੰਚਾਇਤੀ 

ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਨਾਰ ਜ ੜੀਆਂ ਹਸਏਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੰਫਧਤ ਹਿਿਾਦਾਂ ਦਾ ਹਨਟਾਯਾ ਏਯਨ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿਹਬੰਨ ਏੰਭ 

ਦੇ ਰਫੰਧ ਨ ੰ  ਹਨਸਹਚਤ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਏਦਭ ਉਠਾਿੇ। 
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ਇਸਦੀ ਚਣ ਤੇ ਹਨਮ ਏਤੀ ਦੀ ਯਹਏਰਆ  ਯੀ ਤਯਾ ਾਯਦਯਸੀ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਜਨ ਭਿਾਂਸਬਾ ਦੇ ਅਧਾਹਯਤ ਿਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਰਬਾਿੀ ਯ  ਹਿਚ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਜਾਦ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਸਾਯੇ ਅਹਧਏਾਯ ਤੇ ਿੱਏ ਿਣੇ ਚਿੀਦੇ ਿਨ। 
 
ਜਦ ਏਈ ਇਿ ਹਸਏਾਇਤ ਏਯੇ ਹਏ ਉਸਦੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਹਨਸਹਚਤ ਯ  ਹਿਚ ਨਿੀ ਿ ਯਿੀ ਜਾ 
ਏ ਝ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਨਿੀ ਫੈਠਣ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਜਾਂ ਫਰਣ ਨਿੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਨ ੰ  ਏਾਯਿਾਈ 

ਹਿਚ ਨਿੀ ਹਰਹਐਆ ਜਾਦਾ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਰਏ ਾਰ ਨ ੰ  ਚਾਿੀਦਾ ਹਏ ਉਿ ਇਸ ਸਏਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯੇ।ਜੇ 

ਹਸਏਾਇਤ ਸੱਚੀ ਿਿੇ ਤਾ ਆ ਜਾ ਆਣੇ ਰਤੀਹਨੰਧ ਦੀ ਿਾਜਯੀ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀ ਦ ਫਾਯਾ ਭੀਹਟੰ ਏਯਿਾ।ਤੇ 

ਨਾਰੇ ਇਿ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਇਿ ਭੀਹਟੰਾਂ ਦ ਫਾਯਾ ਿੀ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਯਹਿਣ। 
 

ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦ ਸੁਕਭਾਂ ਤ ਯਕ ਰੱਗ: 
 

ਭਕਆ :  

ਭਜ ਦਾ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਏਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤੇ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਏਈ ਨਾ ਏਈ ਹਦਸਾ ਹਨਯਦੇਸ 

ਜਾਯੀ ਏਯਦੀਆਂ ਯਹਿੰਦੀਆਂ ਿਨ।ਇਸ ਤੇ ਚੱਰ ਏੇ ੰਚਾਇਤਾਂ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਹਨਏੰਭੇ ਹਿਬਾ ਦਾ ਯ  ਰੈ ਚ ਏੀਆ 

ਿਨ।ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਦ ਐ ਸ ਐ ਸ ਣਨ ਦੀ ਫਜਾ ਸਯੰਚ ਜਾ ਰਾਭ ਰਧਾਨ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਹਦਸਾ ਹਨਯਦੇਸਾਂ ਦਾ ਾਰਨ 

ਏਯਦਾ ਿੈ, ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਏਸ ਹਏਸ ਤਯੀਐ ਨ ੰ  ਿਿੇੀ ਉਸ ਦਾ ਏੀ ਜੰਡਾ ਿਿੇਾ?ਿੱਐ ਿੱਐ ਏਭੇਟੀਆਂ ਦਾ ੱਠਨ ਏੱਦ 
ਿਿੇਾ?ਉਿਨਾ ਦੀ ਏੰਭ ਏਾਜ ਏਯਨ ਦੀ ਰਹਏਰਆ ਏੀ ਿਿੇੀ?ਇਿ ਸਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਹੰਡ ਹਿਚ ਨਿੀ ਫਰਹਏ ਯਾਜ 

ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਦਪਤਯਾਂ ਹਿਚ ਿ ੰ ਦ ੇਿਨ।ਯਾਜ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਹਏ ਰਏਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੰਦੀ ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਛਟੇ ਤ ਛਟੇ ਪੈਸਰੇ 

ਉਿ ਏਯਏੇ ਬੇਜਣ।ਇਸਦਾ ਸਫ ਤ ਇਿ ਿੈ ਹਏ ਰਏ ਆਣਾ ਭ ਰ ਬ ਰ  ਿਨ, ਤੇ ਸਾਥ ਿੀ ੰਚਾਇਤ ਤੇ ਰਾਭ 

ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਿੀ ਐਤਭ ਿ ਈ ਿੈ। 
 

ਝਾਉ :  
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ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਹਨਯਦੇਸਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਤ ਿਾਹਸ ਹਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  

ਰਸਾਸਨ ਦਾ ਤੀਸਯਾ ਸ ਤੰਤਯ ਢਾਂਚਾ ਭੰਹਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਫਿਤਾ ਿਿੇ ਤਾ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਦੇ ਿੱਰ ੰਚਾਇਤਾਂ 

ਨ ੰ  ਏ ਝ ਸ ਝਾਅ ਹਦੱਤੇ ਜਾ ਸਏਦ ੇਿਨ।ਰੇਹਏਨ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਫਾਯ ਫਾਯ ਿ ਏਭ ਦੇ ਏੇ ਯਜਾਨਾ ਦੇ ਏੰਭਏਾਜ ਹਿਚ 

ਦਐਰਅੰਦਾਜੀ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰ ਨਿੀ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। 
 

ਰਾਬ ਰਣ ਵਾਰੀਆਂ ੂੰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੂੰ ਠਨ ਸਵ: 

 
ਭਕਆ :  

ਭੰਨ ਰਿ ਹਏ 100 ਰਏਾਂ ਦੇ ਇਏ ਹੰਡ ਹਿਚ ਹਸਯਪ 10 ਆਦਭੀ ਿੀ ਯਾਸਨ ਰੈਦ ੇਿਨ।ਜਦ ਸਾਯੇ 100 ਆਦਭੀਆਂ ਨ ੰ  

ਯਾਸਨ ਦੀ ਹਿਿਸਥਾ ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ  ਹਛਆ ਜਾਿੇਾ ਤਾਂ 90 ਰਏ ਰਤ ਫਰ ਸਏਦੇ ਿਨ। 
 

ੁਝਾਉ :  

ਇਸ ਸਭਹਸਆ ਨ ੰ  ਰਾਬਏਾਯੀ ਸੰਸਥਾ ਨ ੰ  ਿੋਂਦ ਹਿਚ ਹਰਆਉਣ ਨਾਰ ਸ ਰਜਾਇਆਂ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਰਾਬਏਾਯੀ ਸਬਾਿਾਂ 
ਹਿਚ ਉਿ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਸਾਹਭਰ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇਾ ਜ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਹਏਸੇ ਹਿਸੇਸ ਹਨਯਣੇ ਨਾਰ ਭ ਢਰੇ ਯ  ਹਿਚ ਰਿਾਹਿਤ 

ਿਣੇ।ਉਯਏਤ ਉਦਾਿਯਣ ਹਿਚ ੧੦ ਆਦਭੀ ਹਭਰਏੇ ਰਾਬਏਾਯੀ ਸੰਸਥਾ ਫਣਾਉਣੇ।ਇਸ ਤਯਾ ਭੰਨ ਰਿ ਹਏ ਰਾਭ 

ਸਬਾ ਏਈ ਸੜਏ ਫਣਾਉਣ ਦੇ ਰਈ ਪੈਸਰਾ ਏਯਦੀ ਿੈ।ਉਸ ਸੜਏ ਦੇ ਦਿ ੇਾਸੇ ਯਹਿਣ ਿਾਰੇ ਰਏ ਰਾਬਏਾਯੀ ਸੰਸਥਾ 

ਦੇ ਭੈਫਯ ਫਣ ਸਏਦੇ ਿਨ।ਸੜਏ ਠੀਏ ਢੰ ਨਾਰ ਫਣਾਈ ਈ ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਸਫੰਹਧਤ ਰਾਬ ਏਾਯੀ 

ਸਬਾ ਦ ਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇਾ,ਰਾਬਏਾਯੀ ਸਬਾ ਦੇ ਪੈਸਰੇ ਨ ੰ  ਿੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਭੰਹਨਆ ਜਾਿੇਾ। 
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ਨਗਯ ਵਯਾਜ ਵੀ ਜਯੂਯ………………………………………………………………………… 

 

 

ਹਏਸੇ ਿੀ ਹੰਡ ਹਿਚ ਯਹਿਣ ਿਾਰੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਆਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਰਾਭ ਸਬਾ ਏਹਿੰਦੇ ਿਨ,ਇਿ ਸਾਡ ੇਸੰਹਿਧਾਨ ਹਿਚ ਹਰਹਐਆ 

ਿੈ।ਸੰਹਿਧਾਨ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜਏਯ ਿੈ ਯ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਏਈ ਿੱਏ ਨਿੀ ਹਦੱਤ ੇ।ਸਿਯਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 

ਸਾਡਾ ਭੰਨਣਾ ਿੈ ਹਏ ਸਯਏਾਯੀ ਪੰਡ,ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀ,ਸਯਏਾਯੀ ਨੀਤੀਆਂ,ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹਏਰਆ ਤੇ 

ਏ ਦਯਤੀ ਸਹਭਆਂ ਤੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਦੇ ਜਯੀ ਹਸੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਿੇ।ਭੰਦਬਾਾ ਿੈ ਹਏ ਸਹਿਯਾਂ ਹਿਚ ਯਹਿਣ 

ਿਾਰੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਆਭ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਹਿਧਾਨਏ ਭਾਨਤਾ ਿੈ ਨਾ ਿੀ ਹਏਸੇ ਏਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਭਾਨਤਾ ਿੈ।ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਨਿਾ 

ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਣਾ ਿੇਾ। 
 

ਕਦੱਰੀ ਦ ਰਮਗ : 
 

ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਹਏ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਅਜੇ ਤੱਏ ਏਾਨ ੰ ਨੀ ਭਾਨਤਾ ਨਿੀ ਹਭਰੀ।ਰੇਹਏਨ ਏਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਹਯਏਾਂ ਨੇ 

ਆਣੀ ਹਿਰ ਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਸ ਯ ਆਤ ਏਯ ਹਦੱਤੀ ਿੈ।ਇਸ ਨਾਰ ਹਦੱਰੀ ਦਾ ਰਮ ਉਦਾਿਯਣ ਿੈ। ਯੀ ਹਦੱਰੀ ਦੇ 

ਏ ਝ ਇਰਾਹਏਆਂ ਹਿਚ ਇਏ ਰੰਭੇ ਸਭੇ ਤ ਸਿਯਾਜ ਦੀ  ਯਤੀ ਰਈ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾਿਾਂ ਦਾ ਅਮਹਜਤ ਏੀਤਾ ਹਆ 

ਿੈ।ਸਥਾਨਏ ਭਾਭਹਰਆ ਂਹਿਚ ਸਯਏਾਯੀ ਹਨਯਣੇ ਇਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਏਯਦੀ ਿੈ।ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯੀ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਾ  

ਏਯਨ ਹਿਚ ਜ ੱ ਟ ੇਿ ਿਨ।ਇਿ ਅਦਬ ਤ ਏਾਯਨਾਭਾਂ ਹਦੱਰੀ ਦੇ ਤਯਰਏ ਯੀ,ਸ ੰ ਦਯ ਨਯੀ ਿਾਯਡ ਹਿਚ ਿ ਹਯਿਾ 

ਿੈ। ਯੇ ਿਾਯਡ ਨ ੰ  ੧੦ ਭਿੱਰਾ ਏਭੇਟੀਆਂ ਹਿਚ ਿੰਡ ਹਦੱਤਾ ਹਆ ਿੈ। ਯਾ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਭਿੀਨੇ ਫਾਅਦ ਜਾ ਭਿੀਨੇ 

ਹਿਚ ਦ ਿਾਯ ਭੀਹਟੰ ਏਯਦੀ ਿੈ। 
 

ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੀਆਂ ਭੀਹਟੰਾਂ ਹਿਚ ਰੀਸਦ ਤੇ ਨਯ ਹਨਭ ਦੇ ਸਥਾਹਨਏ ਅਹਧਏਾਯੀ ਿਾਜਯ ਯਹਿੰਦੇ ਿਨ।ਹਨਭ ਦੇ 

ੈਸੇ ਨ ੰ  ਭਿੱਰੇ ਹਿਚ ਹਏਿੇ ਏਯਨਾ ਿੈ।ਇਸਦਾ ਪੈਸਰਾ ਰਏ ਹਭਰਏੇ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਹਿਚ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਇਸ ਤੇ ਹਿਰਾ 
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ਇਿ ਸਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਅਪਸਯ ਤੇ ਨੇਤਾ ਫੰਦ ਏਭਯੇ ਹਿਚ ਫੈਠਏੇ ਏਯਦੇ ਸਨ।ਰੇਹਏਨ ਅੱਜ ਸਹਥਤੀ ਇਿ ਿੈ ਹਏ ਭਿੱਰਾ 

ਸਬਾ ਦਾ ਏਈ ਿੀ ਨਾਹਯਏ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਿ ੰ ਚ ਏੇ ਾਣੀ,ਹਫਜਰੀ,ਸੜਏ ਿਯੀ ਹਏਸੇ ਿੀ ਸਭਹਸਆ ਨ ੰ  ਉਠਾ ਸਏਦਾ 

ਿੈ।ਉਸਦੀ ਭੰ ਨ ੰ  ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਿਾਜਯ ਰੀਸਦ ਤੇ ਅਹਧਏਾਯੀ ਨ ਟ ਏਯਦੇ ਿਨ।ਹਪਯ ਉਸਦ ੇਰਈ ਪੰਡ ਦੀ ਬਾਰ 

ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ ਜੇ ਏੰਭਾਂ ਦੀ ਭੰ ਰੰਭੀ ਿਿੇ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ   ਯਾ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਪੰਡ ਨਾ ਿਿੇ ਤਾ ਭਏੇ ਤੇ ਿੀ ਿਹਟੰ 

ਏਯਿਾ ਰਈ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਹਏ ਹਏਿੜਾ ਏੰਭ ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ  ਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
 

ਤਯਰਏ ਯੀ ਤੇ ਸ ੰ ਦਯ ਨਯੀ ਦੇ ਰੀਸਦਾਂ ਨੇ ਰਾਨ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਿਰਏੇ ਹਿਚ ਹਏਸੇ ਏੰਭ ਦੇ ਰਈ 

ਠੇਏੇਦਾਯ ਨ ੰ  ਤਾ ਿੀ ਬ ਤਾਨ ਿਿੇਾ ਜੇ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਭੈਫਯ ਜੇ ਏੀਤ ੇ ਏੰਭ ਤੇ ਸੰਤ ਸਟ ਿਨ ।ਇਸ ਰਾਨ 

ਨਾਰ ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਿਣ ਿਾਰੇ ਏੰਭਾਂ ਹਿਚ ਏਈ  ਣਾਂ ਹਜਆਦਾ ਸ ਧਾਯ ਿਇਆ ਿੈ। 
 
ਸਭਾਹਜਏ ਸ ਯਹਐਆ ਮਜਨਾਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਧਿਾ ੈਨਸਨ,ਫ ਢਾਾ ੈਨਸਨ,ਅੰਿੀਣ ੈਨਸਨ ਹਜਿੇ ਰਾਬ ਰਾਤ 

ਏਯਨ ਿਾਰੇ ਨਾਹਯਏਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਹਿਚ ਐ ੱ ਰੇ ਆਭ ਫਣਦੀ ਿੈ।ਰਏ  ਯੀ ਾਯਦਯਸਤਾ ਦੇ ਨਾਰ ਚਯਚਾ 

ਏਯਦੇ ਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਹਿਚ ਸਬ ਤ ਯੀਫ ਏਣ ਿੈ ਹਏਸ ਨ ੰ  ਇਿ ਮਜਨਾਿਾਂ ਦਾ ਰਾਬ ਿ ੰ ਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਹਿਰਾ ਇਿ 

ਰਾਬ ਰੀਸਦ ਭੈਫਯਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਏੀ ਿੀ ਜਾ ਨਯ ਹਨਭ ਦੇ ਜਾਣ ਹਿਚਾਣ ਿਾਰੇ ਿੀ ਰੈ ਜਾਦੇ ਸਨ। 
 

ਹਦੱਰੀ ਦੇ ਉਯਾਜਾਰ ਨੇ ਆਣੇ ਿਾਯਡ ਹਿਚ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਏਯਿਾਉਣ ਿਾਰੇ ਰੀਸਦਾਂ ਨ ੰ  ਿਧਾਈ ਹਦੱਤੀ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਨੇ 

 ਹਰਸ ਦੇ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਿਾਜਯ ਯਹਿਣ ਦਾ ਿ ਏਭ ਹਦੱਤਾ ਿੈ।ਨਾਨ ਿੀ ਨਯ 

ਹਨਭ ਦੇ ਭ ੱ ਐੀ ਨ ੰ  ਹਏਿਾ ਿੈ ਹਏ ਅਹਜਿੀਆਂ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਹਦੱਰੀ ਦੇ ਿਯ ਇਰਾਹਏਆਂ ਹਿਚ ਏਯਿਾਉਣ ਦਾ ਮਤਨ 

ਏਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

ਕਦਯ ਯਕਾਯ ਦੀ ਕਸਰ : 
 

ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਏਾਨ ੰ ਨੀ ਭਾਨਤਾ ਤੇ ਿਯ ਅਹਧਏਾਯ ਦੇਣ ਦੀ ਭੰ ਚਾਯ ਚ ਪੇਹਯਉ ਉਠ ਯਿੀ ਿੈ। ਚਾਰ  ਸਾਰ ਹਿਚ 

ਏੇਂਦਯ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰ ਯਾਜ ਸਯਏਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਨਯ ਯਾਜ ਹਫੱਰ ਦੀ ਇਏ ਏੱਚੀ ਏਾੀ ਬੇਜੀ ਿੈ ਤੇ ਨਾਰ ਿੀ ਫੇਨਤੀ ਏੀਤੀ ਿੈ 

ਹਏ ਆਣੇ ਹਿੱਤ ਅਨ ਸਾਯ ਏਾਨ ੰ ਨ ਹਿਚ ਸਧ ਏਯਨ ਰਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਹਿਧਾਨ ਸਬਾ ਹਿਚ ੇਸ਼ ਏਯ।ਏੇਂਦਯ ਸਯਏਾਯ ਦਾ 
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ਇਿ ਏਦਭ ਇਏ ਫਿ ਤ ਿੱਡੀ ਟਨਾ ਿੈ।ਇਿ ਹਿਰੀ ਿਾਯ ਿਇਆ ਿੈ ਹਏ ਸਹਿਯਾਂ ਹਿਚ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਨਾਭ ਨ ੰ  

ਨਾਹਯਏਾਂ ਦੀ ਇਏ ਇਏਾਈ ਦੇ ਯ  ਹਿਚ ਭਾਨਤਾ ਹਦੱਤੀ ਈ ਿੈ।ਦ ੱ ਐ ਦੀ ੱਰ ਿੈ ਹਏ ਏੇਂਦਯ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਭਿੱਰਾ 

ਸਬਾ ਨ ੰ  ਏਈ ਅਹਧਏਾਯ ਨਿੀ ਹਦੱਤਾ ਹਆ। 

ਰਚੱਕਰਤ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਕਵਚ ਰਭੁੱ ਖ ਧਾਂ ਦੀ ਰੜ: 

 
ਭੁਸੱਰਾ ਬਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਣ : 
 
 

(a) ਸਹਿਯ ਦੇ ਹਏਸੇ ਹਨਸਚਤ ਇਰਾਏੇ ਦੇ ਯਹਿਣ ਿਾਰੇ 3000 ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਭਰਾ ਏੇ ਇਏ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦਾ 

ੱਠਨ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਜੇ ਸਹਿਯ ਦੇ ਹਏਸੇ ਿਾਯਡ ਦੀ ਜਨਸੰਹਐਆਂ 3000 ਤ ਿੱਧ ਿੈ ਤਾ 

3000 ਦੀ ਜਨਸੰਹਐਆਂ ਤੇ ਇਏ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦਾ ੱਠਨ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਸਫੰਧਤ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਬ ਹਰਏ 

ਐੇਤਯ ਦੇ ਹਿਚ ਯਹਿਣ ਿਾਰੇ ਸਾਯੇ ਿੀ ਿਟਯਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਭੈਫਯ ਭੰਨਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 
 

(b)  ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਰਤੀਹਨਿੱਧ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਸਯਏਾਯ  ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਚ ਹਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
 

 
(c)  ਇਏ ਿਾਯਡ ਹਿਚ ਸਹਥਤ ਸਾਯੀਆਂ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾਿਾਂ ਦੇ ਰਤੀਹਨਧਾਂ ਨ ੰ  ਹਭਰਾਏੇ ਇਏ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀ 

ਫਣਾਈ ਜਾਿੇ।ਇਸ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀ ਦੀ ਅਿਾਈ ਿਾਯਡ ਦੇ ਰੀਸ਼ਦ ਦ ਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾਿੇ।  
 

 

(d) ਭ ਿੱਰੇ ਹਿਚ ਜ ੜੇ ਸਾਯੇ ਭਾਭਹਰਆ ਂਦਾ ਰਫੰਧ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦ ਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਸਾਯੇ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ 

ੱਰਫਾਤ ਤੇ ਸਹਿਭਤੀ ਦੇ ਨਾਰ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀ ਿਾਯਡ ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਸਾਯੇ ਭਾਭਹਰਆ ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯੇ। 
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(e)  ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੀਆਂ ਭੀਹਟੰਾਂ ਹਿਚ ਅਿਾਈ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਰਤੀਹਨਿੱਧ ਦ ਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾਿੇ।ਉਸਨ ੰ  

ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਤੇ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀ ਦੇ ਹਿਚਏਾਯ ੱਰਫਾਤ ਦਾ ਜਯੀਆਂ ਫਣਾਇਆਂ ਜਾਿੇ।ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ 

ਸਾਯੇ ਹਨਯਹਣਆ ਨ ੰ  ਭੰਨਣਾ ਉਸਦੇ ਰਈ ਜਯ ਯੀ ਿਿੇਾ।ਉਿ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਅਣਦੇਐੀ ਏਯਏੇ ਏਈ 

ਹਨਯਣਾ ਨਿੀ ਰੈ ਸਏਦਾ।  
 

 

(f)  ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹਨਯਣੇ ਉਸਦੀ ਿਯ ਭਿੀਨੇ ਿਣ ਿਾਰੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਰ ਜਾਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।ਜੇ 
ਏਈ ਹਨਯਣਾ ਐ ੱ ਰੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਨਾ ਹਰਆ ਹਆ ਿਿ ੇਤਾ ਉਸਦੀ ਭਨਜ਼ ਯੀ ਐ ੱ ਰੀ ਭੀਹਟ ਹਿਚ ਰਈ 

ਜਾਿੇ।  

 

ਆਯਕਥਯ ਕਨਯਣ: 
 
 

(a) ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀ ਦੇ ਏਰ ਯਾਜਸੀ ਸਤੰਤਯ ਸਰਤ ਿਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।ਆਣੀ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਹਿਚ ਹਿਚਾਯ 

ਏਯਏੇ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀਆਂ ਸਫੰਧਤ ਿਾਯਡ ਹਿਚ ਏ ਝ ਭਾਭਹਰਆ ਂਹਿਚ ਟੈਏਸ ਰਾਉਣ ਤੇ ਇਏਠਾ ਏਯਨ 

ਦੇ ਰਈ ਅਹਧਏਾਯ ਿਿੇ।  
 

(b)  ਸਥਾਨਏ ੱਧਯ ਤੇ ਇੱਏਠਾ ਏੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਰੇ ਟੈਏਸ ਨ ੰ  ਅਐੀਯ ਹਿਚ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਯ 

ਾਹਰਏਾ,ਯਾਜ,ਏੇਦਯ ਸਯਏਾਯ ਦੇ ਿੱਰ ਬੇਜ ੇ ਹਿਏਾਸ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਦੇ ਰਈ ਭ ੱ ਏਤ ਪੰਡ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।  
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(c)  ਹਏਸੇ ਭਿੱਰੇ ਹਿਚ ਹਏਿੜਾ ਏੰਭ ਹਏਸ ਜਾਿ ਤੇ ਿਿੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਸਫੰਹਧਤ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦ ਆਯਾ 

ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
 

 
(d)  ਭ ਿੱਰੇ ਹਿਚ ਏੰਭ ਏਯਨ ਿਾਰੇ ਠੇਏੇਦਾਯ ਦਾ ਬ ਤਾਨ ਤਾਿੀ ਏੀਤਾ ਜਾਿ ੇਜਦ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਿੱਰ ਏੰਭ 

ਦੇ ਫਾਯੇ ਹਿਚ ਤਸੱਰੀ ਫਐਸ ਿਣ ਦਾ ਰਭਾਣੱਤਯ ਜਾਯੀ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।  
 

(e)  ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾਿਾਂ ਿੱਰ ਸਾਯੇ ਪੈਸਰੇ ਸਭ ਹਿਏ ਯ  ਹਿਚ ਰਈ ਜਾਣ ੇਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ 

ਰਤੀਹਨਿੱਧ ਤੇ ਸਥਾਨਏ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜ ੰ ਭੇਿਾਯੀ ਏੇਿਰ ਇਿ ਹਨਯਹਣਆ ਂਨ ੰ  ਰਾ  ਏਯਨ ਦੀ ਿਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  
 

(f)  ਜਦ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਰਤੀਹਨਿੱਧ ਜਾ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀ ਦੇ ਭ ੱ ਐੀ ਦ ਆਯਾ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਹਨਯਦੇਸਾਂ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਨਿੀ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਤਾ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਏਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਸ ਫਰਾਉਣ 

ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
 

(g)  ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਆਣੇ ਇਰਾਏੇ ਦੇ ਸਯਏਾਯੀ ਨ ਭਾਇੰਦੇ ਹਜਿੇ ਰਧਾਨ,ਯਾਸਨ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਦੇ 
ਸੰਚਾਰਏ,ਹਸਿਤ ਭਹਿਏਭੇ,ਭਾਰੀ ਿਸਤਾਰ ਦੇ ਭੈਡੀਏਰ ਸ ਯਡੈਟ, ਆਹਦ ਇਸ ੱਧਯ ਦੇ ਸਥਾਨਏ 

ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਣੀ ਭੀਹਟੰ ਹਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹਨਯਦੇਸ ਦੇ ਸਏਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
 

(h)  ਜਦ ਸਥਾਨਏ ਸਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀ ਹਜਿੇ ਅਹਧਆਏ,ਭਾਰੀ,ਸਪਾਈ ਏਯਭਚਾਯੀ,ਹਸਿਤ 

ਏਾਭੇ,ਿਸਤਾਰ ਦੇ ਏਾਭੇ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਿ ਏਭ ਦੀ ਾਰਣ ਨਿੀ ਏਯਦੇ ਜਾ ਆਣੇ ਏੰਭ ਹਿਚ 

ਰਾਯਿਾਿੀ ਿਯਤਦੇ ਿਨ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੇ ਏਰ ਦਸੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ 

ਤਨਐਾਿ ਯਏਣ,ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ ਯਭਾਨਾ ਏਯਨ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੰਡ ਦੇਣ 

ਦੇ ਰਈ ਹਏਸੇ ਿਯ ਜੰਸੀ ਤ ਹਿਰਾ ਭਨਜ ਯੀ ਨਾ ਰੈਣੀ ਿੇ।  
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(i)  ਜਦ ਭ ਿੱਰੇ ਹਿਚ ਚੱਰ ਯਿੀ ਯਾਸਨ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਤ ਯਾਸਨ ਠੀਏ ਢੰ ਨਾਰ ਨਿੀ ਿੰਹਡਆਂ ਜਾਦਾ ਤਾ 

ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਉਸ ਸਫੰਹਧਤ ਯਾਸਨ ਦੀ ਦ ਏਾਨ ਦਾ ਰਾਈਸੈਸ ਯੱਦ ਏਯ ਸਏੇ।ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦ ਏਾਨ 

ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਰਾਈਸੈਸ ਹਏਸੇ ਨਿੇ ਆਦਭੀ ਨ ੰ  ਜਾਯੀ ਏਯ ਸਏਣ ਦਾ ਅਹਧਏਾਯ ਯੱਐਦੀ ਿਿੇ। 

ਉਤਯਦਸ : 
 
 

(a) ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਨ ੰ  ਇਿ ਸ ਹਚਤ ਏਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਏਈ ਿੀ ਹਿਅਏਤੀ ਹਫਨਾ ਯ ਦੇ ਨਾ ਿਿੇ,ਏਈ 
ਬ ੱ ਐਾ ਨਾ ਸਿੇ,ਏਈ ਫੱਚਾ ਹਸਹਐਆ ਤ ਿਾਝਾਂ ਨਾ ਯਿੇ,ਸਾਹਯਆਂ ਨ ੰ  ਭ ਢਰੀਆਂ ਹਸਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਭਰਣੀਆ 

ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।  
 

(b)  ਸਫੰਹਧਤ ਿਾਯਡ ਹਿਚ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਏ ਉਿ ਆਣੇ ਅਹਧਏਾਹਯਤ 

ਇਰਾਏੇ ਹਿਚ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੀ ਤਯਾ ਏੰਭ ਏਯਨ।ਤੇ ਿਾਯਡ ਏਭੇਟੀ ਦੇ ਸਾਯੇ ਿੱਡ ੇਪੈਸਰੇ ਰਾ  ਏਯਨ ਤ 

ਹਿਰਾ ਸਫੰਹਧਤ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦੀ ਭਨਜ ਯੀ ਰੈਣੀ ਜਯ ਯੀ ਿਿੇ।  
 

(c)  ਭ ਿੱਰੇ ਹਿਚ ਸਹਥਤ ਝ ੱੀ ਝੜੀ ਨ ੰ  ਤਦ ਤੱਏ ਨਿੀ ਿਟਾਇਆ ਜਾਿੇਾ ਜਦ ਤਏ ਸਯਏਾਯੀ ਨੀਤੀਆਂ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਚੱਤ  ਨਯ ਹਨਿਾਸ ਦਾ ੍ਯਫੰਧ ਨਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਨਯ ਹਨਿਾਸ ਦੇ ਸਫੰਧ ਹਿਚ ਭਿੱਰਾ 

ਸਬਾ ਦ ਆਯਾ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਯਾਿੀ ਸਤ ੰ ਸਟੀ ਰਟ ਏੀਤੀ ਜਾਿੇੀ।  
 

 
(d)  ਹਦੱਰੀ ਹਜਿੇ ਭਿਾ ਨਯ ਹਿਚ ਹੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ  ਯਾ ਅਹਧਏਾਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ।  

ਨਗਯ ਾਕਰਕਾ-ਨਗਯ ਕਨਗਭ ਤ ਅਕਧਕਾਯ : 
 
ਏਈ ਿੀ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾ ਦਾ ਦ ਹਤਿਾਈ ਫਿ ਭੱਤ ਨਾਰ ਾਸ ਏੀਤਾ ਰਸਤਾਿ ਸਫੰਧਤ ਨਯ ਾਹਰਏਾ-ਨਯ 
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ਹਨਭ ਨ ੰ  ਹਏਸੇ ਿੀ ਭ ੰ ਦੇ ਤੇ ਹਿਚਾਯ ਏਯਨ ਤੇ ਹਨਯਣਾ ਰੈਣ ਰਈ ਏਹਿ ਸਏਦਾ ਿੈ।ਅਹਜਿਾ ਰਸਤਾਿ ਹਭਰਣ ਤੇ 

ਸਫੰਹਧਤ ਨਯ ਾਹਰਏਾ-ਨਯ ਹਨਭ ਨ ੰ  ਇਸ ਹਨਸਚਤ ਭ ੱ ਦੇ ਤੇ ਹਿਚਾਯ ਏਯਨਾ ਤੇ ਹਨਯਣਾ ਰੈਣਾ ਜਯ ਯੀ ਿਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
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ਆਣੀ ਗਰਾਭ ਬਾ ਜਾ ਆਣੀ ਭਸੱਰਾ ਬਾ ਨਾਰ ਜੁੜ-ਗੱਰ ਫਾਤ 
ਕਯ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ਜਦ ਿੀ ਰਾਭ ਸਬਾ ਜਾਂ ਆਣੀ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਸੱਧੀ ਤਾਏਤ ਦੇਣ ਦੀ ੱਰ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ ਤਾ 

ਸਯਏਾਯ ਏਹਿੰਦੀ ਿੈ ਹਏ ਰਏ ਆਸ ਹਿਚ ਰੜਨ।ੇਰਏ ਤਾ ਅਨੜ ਿਨ ਰਏ ਤਾ ਧਯਭ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਰੜਦੇ 

ਿਨ,ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਰੜਦੇ ਿਨ।ਇਸ ਰਈ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਤਾਂ ਨਿੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ।ਇਤਿਾਸ  ਆਿ ਿੈ ਹਏ ਜਦ ਜਦ 

ਿੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ੱਰ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ।ਤਾ ਸੱਤਾਧਾਯੀਆਂ ਨੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਹਿਚ ਪ ੱ ਟ ਾਈ ਿੈ। ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਤ ਨਿੀ ਦੇਣਾ 

ਚਿ ੰ ਦ।ੇਅੰਯੇਜਾਂ ਨੇ ਿੀ ਰਏਾਂ ਹਿਚਰੀ ਆਸੀ ਪ ੱ ਟ ਦਾ ਸਿਾਯਾ ਹਰਆ ਸੀ।ਅਏਸਯ ਸੱਤਾਧਾਯੀ ਰਏ ਰਏਾਂ ਹਿਚਰੀ 

ਪ ੱ ਟ ਨ ੰ  ਟਾਉਣ ਦੀ ਫਜਾ ਿਧਾਉਦੇ ਿਨ।ਹਪਯ ਰਏਾਂ ਹਿਚ ਇਸੇ ਪ ੱ ਟ ਦਾ ਸਿਾਯਾ ਰੈ ਏੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ 

ਏਾਯਣ ਫਣਾ ਰੈਦ ੇਿਨ।ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ,ਾਯਟੀਆਂ ਤੇ ਅਪਸਯ ਸਾਡ ੇਦੇਸ ਹਿਚ ਧਯਭ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਐੇਡਦੇ 

ਿਨ।ਇਸ ਰਈ ਹਿਰਾ ਏੰਭ ਤਾ ਇਿ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਿੈ ਹਏ ਅਸੀ ਰੀਡਯਾਂ ਨ ੰ  ਹਸੱਧਾ ਹਸੱਧਾ ਏਹਿ ਦੇਈ ਹਏ- ਅਸੀ 

ਆਣੀ ਪ ੱ ਟ ਨ ੰ  ਆ ਦ ਯ ਏਯ ਰਿਾ ੇਯ ਸਾਨ ੰ  ਸੱਤਾ ਿਾਹਸ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਜ ਸੱਤਾ ੨੬ ਜਨਿਯੀ ੧੯੫੦ ਨ ੰ  ਹਦੱਤੀ 

ਈ ਸੀ।ਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਦ ਯਉਮ ਏੀਤਾ ਿੈ।ਅਸੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਿਾਸ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਾਂ।ਦ ਸਯਾ ਏੰਭ ਇਿ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਿੈ ਹਏ 

ਆਣੇ ਸਭਾਜ ਹਿਚ ਪ ੱ ਟ ਨ ੰ  ਦ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਭ ਹਿੰਭ ਚਰਾਉਣੀ ਿਿੇੀ।ਇਸ ਰਈ ਜਯ ਯੀ ਿੈ ਹਏ ਿਯ ਹੰਡ ਹਿਚ 

ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਸ ਯ  ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 
 

ਸਾਨ ੰ  ਇਿ ਹਨਸਹਚਤ ਏਯਨਾ ਿਿੇਾ ਹਏ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਸਯਏਾਯੀ ਮਜਨਾਿਾਂ ਦੀ ਫਾਦਯ ਿੰਡ ਿਾਰੀ ਭੀਹਟੰ ਨਾ ਫਣ 

ਜਾਿੇ।ਡਾ.ਫੀ.ਡੀ. ਸਯਭਾ ਦੀ ਏਹਿਣਾਂ ਿੈ ਏੇ ਰਾਭ ਸਬਾ ਠੀਏ ਤਯ ਤੇ ਸ ਯ  ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਹਿਰਾਂ ਇਏ ਦ ਜੇ ਦਾ 

ਿਾਰ ਚਾਰ  ਛ ਏੇ ਸ ਯ  ਏੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤੇ ਿਯੇਏ ਭੈਫਯ ਆਣੀਆਂ ਯੇਰ  ਭ ਸਏਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਏਯਨ ਰਈ ਿੀ ਅਜਾਦ 

ਿਣ। ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਹਜਏ,ਯਿਾਹਯਏ,ਤੇ ਹੰਡ ਦੀਆਂ ਸਭੱਹਸਆਂ ਦੀ ਚਯਚਾ ਏਯਨ ਰਈ ਇਏ ਭੰਚ 

ਫਣੇ।ਭੰਨ ਰਿ ੇਹਏ ਏਈ ਫੀਭਾਯ ਿੈ ਤਾ ਰਾਭ ਸਬਾ ਿਾਰੇ ਚਯਚਾ ਏਯਣੇ ਹਏ ਉਸ ਦੀ ਭਦਦ ਹਏਿੇ ਏਯਨੀ ਿੈ।ਇਸ 
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ਨਾਰ ਰਏ ਇਏ ਦ ਜੇ ਨਾਰ ਜ ੜਨੇ।ਰਏ ਰਾਭ ਸਬਾ ਹਿਚ ਆਉਣ ਰੱ ਜਾਣੇ। 
 

ਜੇ ਹੰਡ ਦਾ ਸਯੰਚ ਿਯ ਭਿੀਨੇ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਫ ਰਾਉਣ ਰਈ ਹਤਆਯ ਿੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ੱਰ ਿੈ।ਜੇ ਨਿੀ 

ਫ ਰਾਉਦਾ ਤਾ ਏਈ ੱਰ ਨਿੀ ਿੈ।ਤ ਸੀ ਆ ਆਣੇ ਿੱਰ ਇਏ ਹਦਨ ਹਨਸਚਤ ਏਯਏੇ ਸਾਯੇ ਹੰਡ ਦੀ ਭੀਹਟੰ 

ਫ ਰਾਉਣੀ ਸ ਯ  ਏਯ ਹਦਉ।ਹਿਰਾ ਫਿ ਤ ੱਟ ਰਏ ਆਉਣੇ।ਮਤਨ ਏਯਏੇ ਦਹਰਤ ਰਿਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਜਯ ਯ ਸੱਦ।ਇਿੀ 

ਰਾਭ ਸਬਾ ਿੈ।ਇਸ ਹਿਚ ਿਯ ਹਿਅਏਤੀ ਿਯੇਏ ਸਭੱਹਸਆਂ ਸਾਂਝੀ ਏਯਨ ਰਈ ਅਜਾਦ ਿਣ।ਆਸ ਹਿਚ ਹਭਰਏੇ 

ਸਭਹਸਆ ਦਾ ਿੱਰ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸਸ ਏਯ ਸਏਣ।ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਅਣੀਆਂ ਸਭੱਹਸਆਿਾਂ ਯੱਐਣ ਦਾ ਭਏਾ ਹਭਰ ਸਏੇ।ਇਸ 

ਤਯਾ ਿਯ ਭਿੀਨੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਸੰਹਐਆਂ ਿੱਧਣੀ ਸ ਯ  ਿ ਜਾਿੇੀ 
 

ਿਯ ਭਿੀਨੇ ਰਧਾਨ ਨ ੰ  ਸੱਦਾ ੱਤਯ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।ਜ ੇ2-3 ਭਿੀਨੇ ਫਾਅਦ ਿੀ ਰਧਾਨ ਨਿੀ ਆਉਦਾ ਤਾ ਿਯ ਭਿੀਨੇ 

ਏੀਤੇ ਏੰਭਾਂ ਦੇ ਿੇਯਿੇ ਤੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਾਤ ਏਯਏੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇ।ਸਾਯੇ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਐ ੱ ਰੀਆਂ ਫੈਠਏਾਂ ਦਾ 

ਹਸਰਸਰਾ ਚਾਰ  ਿਿੇ। 
 

ਹਜਸ ਤਯਾ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਫਣਾਈਆਂ ਈਆਂ ਿਨ।ਉਸੇ ਤਯਾਂ ਸਹਿਯਾਂ ਹਿਚ ਭਿੱਰਾ ਸਬਾਿਾਂ ਫਣਾਉਣੀਆਂ 

ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।ਆ ਆਣੇ ਆਸ ਾਸ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਏਠੇ ਏਯ।ਹਿਰੀ ਜਯ ਯਤ ਿੈ ਹਏ ਰਏ ਇਏ ਦ ਸਯੇ ਨਾਰ 

ਜ ੜਨ,ਸਾਹਯਆਂ ਦੇ ਨਾਰ ਸਭਾਹਜਏ ਹਯਸਤਾ ਫਣੇ।ਿਰੀ ਿਰੀ ਸਥਾਨਏ ਭ ੱ ਹਦਆਂ ਤੇ ਹਿਚਾਯ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਹਪਯ 

ਸਾਹਯਆਂ ਦੀ ਸਰਾਿ ਨਾਰ ਿਾਯਡ ਰੀਸ਼ਦ ਨ ੰ  ਫਰਾਉ।ਇਸ ਤਯਾਂ ਭ ਿੱਰਾ ਸਬਾ ਹਿਚ ਦੇਸ ਬਯ ਹਿਚ ਚੱਰ ਯਿੇ ਏੰਭਾਂ ਦੀ 

ਚਯਚਾ ਏਯ।ਉਿ ਹਤਆਯ ਿ ਜਾਣ ਤਾ ਉਸਦੇ ਨਾਰ ਭ ਿੱਰਾ ਏਭੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਮਜਨ ਸ ਯ  ਏਯ।ਉਿ ਿੀ ਨਾਰ ਨਿੀ 

ਆਉਦਾ ਤਾ ਇਏ ਜਾਿ ਹਭਰਣ ਦਾ ਹਸਰਸਰਾ ਜਾਯੀ ਯੱਐ।ਇਸ ਸਫੰਧ ਹਿਚ ਸਿਯਾਜ ਦੇ ਸਫੰਧ ਹਿਚ ਚੱਰ ਯਿੀਆਂ 

ਤੀਹਿਧੀਆਂ ਤ ਫਿ ਤ ਏ ਝ ਹਸੱਐ ਜਾਿੇ।ਜਾਣ ਸਏੇ,ਰਏਾਂ ਹਿਚਏਾਯਰੀ ਪ ੱ ਟ ਇਸੇ ਤਯਾ ਿੀ ਐਤਭ ਿਿੇੀ।ਜਦ 

ਤੱਏ ਦੇਸ ਦੇ ਰੀਡਯਾਂ ਤੇ ਾਯਟੀਆਂ ਦੇ ਿੱਥ ਹਿਚ ਸੱਤਾ ਿੈ,ਉਿ ਪ ੱ ਟ ਨ ੰ  ਿਯ ਡ ੰ ਾ ਏਯਨ।ੇਹਜਸ ਹਦਨ ਹੰਡਾਂ ਹਿਚ 

ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯਾਂ ਹਿਚ ਭਿੱਰਾ ਏਭੇਟੀਆਂ ਿਦ ਹਿਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ ਯ  ਿ ਈਆਂ ਆਸੀ ਪ ੱ ਟ ਦ ਯ ਏਯਨ ਰਈ 

ਮਾਤਯਾ ਸ ਯ  ਿ ਜਾਿੇੀ। 
 

ਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਤੇ ਭ ਿੱਰਾ ਏਭੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮਜਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਏਾਯਿਾਈ ਨਾਰ ਜ ੜ।ਆਣੇ ਹਿਚਾਯ ਸਾਝੇ ਏਯਨ ਰਈ 
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ਸਾਨ ੰ  ਈ-ਭੇਰ,ਪਨ,ਹਚੱਠੀ ੱਤਯ ਏਯਏੇ ਦੱਸ ਸਏਦੇ ਿ।ਤ ਿਾਡ ੇਹਿਚਾਯ ਜਾਣ ਏੇ ਸਾਡੀ ਸਭਝ ਹਿਚ ਿੀ ਿਾਧਾ 

ਿਿੇਾ।ਦੇਸ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਤਾ ਫਦਰੇੀ ਜੇ ਅਸੀ ਸਾਯੇ ਯਰ ਹਭਰ ਏੇ ਏੰਭ ਏਯਾ।ੇ 
 
 






























