ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਪਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ : ਪਵਧਾਇਕ ਡਾ.
ਅਗਨੀਸਤਯੀ
ਪਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਾਪ-ਪਾਈ ਰਤੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਪਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਯ
ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ ਪਭਸ਼ਨ ਤਪਸਤ ਭੀਨਾਯ ਰਗਾਇਆ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 7 ਦੰ ਫਯ :
ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ ਪਭਸ਼ਨ ਤਪਸਤ ਜਨਤਾ ਰ ਤਯਨਤਾਯਨ ਪਵਖ ਭੀਨਾਯ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ।
ਭੀਨਾਯ ਪਵੱ ਚ ਡਾ. ੂਯਨ ਪੰ ਘ ਰਜ
 ਕਟਯ ਡਾਇਯਕਟਯ (ਐ.ਫੀ.ਐਭ.ਮੂ.) ੀ.ਐਭ.ਆਈ.ਡੀ.ੀ.
ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਵਧਾਨ ਬਾ ਸਰਕਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਪਵਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਸਤਯੀ, ਪਡਟੀ
ਕਪਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਅਤ ਐ.ਡੀ.ਐਭ. ਡਾ. ਅਭਨਦੀ ਕ ਯ ਨੇ ਪਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ
ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਗਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਭੁੱ ਖ ਭਪਸਭਾਨਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਸ਼ਭਾ ਯਸ਼ਨ ਕਯਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਭਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੂਰਾਂ
ਦ ਪਵਪਦਆਯਥੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਭੰ ਚਨ ਕਯਕ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਆਾ ਾਪ-ਫ਼ਾਈ ਯੱ ਖਣ ਰਈ
ਰਪਯਤ ਕੀਤਾ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਪਵਪਦਆਯਥੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ੱ ਪਬਆਚਾਯਕ ਰਗਯਾਭ ਵੀ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ।
ਇ ਭਕ ੰ ਫਧਨ ਕਯਪਦਆਂ ਸਰਕਾ ਪਵਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਸਤਯੀ ਨੇ ਪਕਸਾ ਪਕ ੰ ਜਾਫ
ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਪਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਪਕਸਾ ਪਕ ਪਜਰਹ
ਨੂੰ ਖੁੱ ਰਹ ਪਵੱ ਚ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਪਵੱ ਢੀ ਗਈ ਭੁਪਸੰ ਭ ਤਪਸਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੰ ਡਾਂ ਪਵੱ ਚ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ
ਦਾ ਕੰ ਭ ਵੱ ਡ ੱ ਧਯ ’ਤ ਜਾਯੀ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ ਪਭਸ਼ਨ ਤਪਸਤ ਪਿਰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ
ਕਯਨ ਰਈ ਪਿਰਹ ਦ 549 ਪੰ ਡਾਂ ਪਵੱ ਚ ਰਗਬਗ 44536 ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਭੱ ਪਥਆ ਪਗਆ
ਸ।ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ੰ ਜਾਫ ਦ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਪਯੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠ ੰ ਜਾਫ ਨੂੰ
ਪਵਕਾ ੱ ਖੋਂ ਭਸਯੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵਗਾ।
ਭਾਗਭ ਨੂੰ ੰ ਫਧਨ ਕਯਪਦਆਂ ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਦੱ ਪਆ ਪਕ
ਪਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱ ਰੋਂ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ ਭੁਪਸੰ ਭ ਤਪਸਤ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਕੈਂਾਂ ਦਾ
ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਯਸਾ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਪਿਰਹ ਪਵੱ ਚ 10 ਸਿਾਯ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਭ ਜਾਯੀ
ਸ। ਪਿਰਹਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰਈ 17 ਕਯੜ੍ ਯੁਏ ਦਾ ਪੰ ਡ ਰਾਤ ਸਇਆ ੀ, ਪਜ ਪਵੱ ਚੋਂ ਸੁਣ ਤੱ ਕ
ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਰਈ 8 ਕਯੜ੍ 10 ਰੱਖ ਯੁਏ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੈਂਕ
ਖਾਪਤਆਂ ਯਾਸੀਂ ਪੱ ਧ ਤਯ ’ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ।
ਇ ਭਕ ਡਾ. ੂਯਨ ਪੰ ਘ ਰਜਕਟਯ ਡਾਇਯਕਟਯ (ਐ.ਫੀ.ਐਭ.ਮੂ.) ੀ.ਐਭ.ਆਈ.ਡੀ.ੀ. ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
ਨੇ ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ ਪਭਸ਼ਨ ਤਪਸਤ ਬਾਯਤ ਅਤ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਕੀਭਾਂ ਦੀ ਪਵਥਾਯੂਯਵਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਪਦੱ ਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ ਭੁਪਸੰ ਭ ਉਦੋਂ ਸੀ
ਕਾਭਮਾਫ ਸ ਕਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਾਯ ਪਭਰ ਕ ਇ ਨੂੰ ਆਣਾ ੂਯਾ ਪਸਮਗ ਦਈਏ। ਭਾਗਭ ਦ
ਅੰ ਤ ਪਵੱ ਚ ਰਗਯਾਭ ਸ਼ ਕਯਨ ਵਾਰ ਕੂਰਾਂ ਦ ਪਵਪਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱ ਖ ਭਪਸਭਾਨਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਨਭਾਨ ਪਚੰ ਨਹ
ਬੇਂਟ ਕਯਕ ਨਭਾਪਨਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ।
------------------------------

