ਔਯਤਾਂ ਨੂੰ ਆਯਥਥਕ ੱ ਧਯ `ਤੇ ਭਜਫਤ ਕਯਨ ਰਈ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥ ੱ ਚ ਸੈਰਪ ਹੈਰ ਗਯੱ  ਫਣਾ ਕੇ ਥਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥ ੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ-ਥਡਟੀ ਕਥਭਸ਼ਨਯ
ਆਜੀਥ ਕਾ ਤੇ ਕ ਸ਼ਰ ਥ ਕਾਸ ਥਦ ਸ `ਤੇ ਥਿਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਸਭਾਗਭ ਦਾ ਆਮਜਨ
ਤਯਨ ਤਾਯਨ, 5 ਭਈ :
ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ੱ ਰੋਂ ਔਯਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਯਨ ਰਈ ਥਜੱ ਥੇ ਨੈਸ਼ਨਰ ਯਯਰ ਰਾਈ ਰੀਹੱ ਡ ਥਭਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਥੂੰ ਡਾਂ
ਦੀਆਂ ਔਯਤਾਂ ਨੂੰ ਆਯਥਥਕ ੱ ਧਯ `ਤੇ ਭਜਫਤ ਕਯਨ ਰਈ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥ ੱ ਚ ਸੈਰਪ ਹੈਰ ਗਯੱ  ਫਣਾ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ 10-10
ਹਿਾਯ ਯਏ ਦੀ ਥ ੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਥਦੱ ਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਯਤਾਂ ਦੇ ਸੈਰਪ ਹੈੈੱਰ ਗਯੱ ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਕਾਂ ੱ ਰੋਂ

ੀ

ਆਣੀ ਆਜੀਥ ਕਾ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਕਯਿੇ ਥਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਥ ਚਾਯਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾ ਾ ਥਡਟੀ ਕਥਭਸ਼ਨਯ
ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀ ਯਦੀ ਕਭਾਯ ਸੱ ਬਯ ਾਰ ਨੇ ਅੱ ਜ ਗਯਾਭ ਸ ਯਾਜ ਅਥਬਆਨ ਅਧੀਨ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.
ਕੱ ਦਥਗੱ ਰ ਥ ਖੇ ਆਜੀਥ ਕਾ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਰ ਥ ਕਾਸ ਥਦ ਸ ਭਕੇ ਕਯ ਾਏ ਸਭਾਗਭ ਨੂੰ ਸੂੰ ਫਧਨ ਕਯਥਦਆਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਭਕੇ
ਥਡਟੀ ਕਥਭਸ਼ਨਯ ੱ ਰੋਂ ਸ ੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਯੱ ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੈੈੱਕ ੀ ੂੰ ਡੇ ਗਏ।ਇਸ ਭਕੇ ਧੀਕ ਥਡਟੀ
ਕਥਭਸ਼ਨਯ ਥ ਕਾਸ ਰ. ਯਾਕੇਸ਼ ਕਭਾਯ, ਫਰਾਕ ਥ ਕਾਸ ਤੇ ੂੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਯ ਗਯਰਤਾ ਥਸੂੰ ਘ, ਥਡਟੀ ਡਾਇਯੈਕਟਯ
ਫਾਗ ਾਨੀ ਡਾ. ਫਾਿ ਥਸੂੰ ਘ, ਥਡਟੀ ਡਾਇਯੈਕਟਯ ਡੇਅਯੀ ਸਰੀ ਜਥਗੂੰ ਦਯ ਥਸੂੰ ਘ, ਥਿਰਹਾ ਬਰਾਈ ਅਫ਼ਸਯ ਸਰੀ ਥਫਕਯਭ
ਥਸੂੰ ਘ ਯੇ ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਯਸੀ ਆਗ ਗਯਭਹਾਂਫੀਯ ਥਸੂੰ ਘ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ੱ ਡੀ ਥਗਣਤੀ ਥ ੱ ਚ ਔਯਤਾਂ ਹਾਿਯ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਥਕਹਾ ਥਕ ਔਯਤਾਂ ਦੇ ਹਨਯ ਥ ਕਾਸ ਰਈ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਥਸਖਰਾਈ ਕੇਂਦਯ ੀ ਖਰੇ ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਔਯਤਾਂ ੱ ਖੱ ਖ ਧੂੰ ਥਦਆਂ ਦੀ ਥਸਖਰਾਈ ਹਾਸਰ ਕਯਕੇ ਆਣਾ ਅਤੇ ਆਣੇ ਥਯ ਾਯ ਦਾ ਆਯਥਥਕ ੱ ਧਯ ਉੱਚਾ ਚੱ ਕ ਸਕਣ।ਉਨਹਾਂ
ਥਕਹਾ ਥਕ ਸਯਕਾਯ ੱ ਰੋਂ ਸ਼ਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਭ ਔਯਤਾਂ ਰਈ ਫਹਤ ਹੀ ਰਾਹੇ ੂੰ ਦ ਸਕੀਭ ਹੈ, ਥਜਸ ਦਾ ੱ ਧ ਤੋਂ
ੱ ਧ ਔਯਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਥਕਹਾ ਥਕ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਯਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀ ਬਾਈਚਾਯਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ
ਕਾਇਭ ਯੱ ਖਥਦਆਂ ੱ ਧ ਤੋਂ ੱ ਧ ਸ ੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਯੱ  ਫਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਭਕੇ ਧੀਕ ਥਡਟੀ ਕਥਭਸ਼ਨਯ (ਥ ਕਾਸ) ਰ. ਯਾਕੇਸ਼ ਕਭਾਯ ਨੇ ਦੱ ਥਸਆ ਥਕ ਨੈਸ਼ਨਰ ਯਯਰ ਰਾਈ ਰੀਹੱ ਡ
ਥਭਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਯਕਾਯ ੱ ਰੋਂ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਥਿਰਹੇ ਦੇ ਰਟਹਾ ਫਰਾਕ ਨੂੰ ਥਯਸਯਸ ਫਰਾਕ ਚਥਣਆ ਥਗਆ ਸੀ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਫਰਾਕ ਖਡਯ ਸਾਥਹਫ, ਚਹਰਾ ਸਾਥਹਫ ਅਤੇ 2017-18 ਥ ੱ ਚ ਫਰਾਕ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਨੂੰ ਇਸ ਥਭਸ਼ਨ
ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਥਭਰ ਕੀਤਾ ਥਗਆ।ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਥਸਆ ਥਕ ਇਸ ਸਕੀਭ ਅਧੀਨ ਥਿਰਹਾ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਥ ੱ ਚ 792 ਸੈਰਪ ਹੈੈੱਰ
ਗਯੱ  ਫਣਾਏ ਗਏ।ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਥਸਆ ਥਕ ਹਣ ਤੱ ਕ ਥਿਰਹਾ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਦੇ 488 ਸ ੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਯੱ ਾਂ ਨੂੰ 59 ਰੱਖ 59
ਹਿਾਯ 383 ਯਏ ਦਾ ਥਯ ਾਰਥ ੂੰ ਗ ਪੂੰ ਡ ਥਦੱ ਤਾ ਜਾ ਚੱ ਕਾ ਹੈ।

