ਜ਼ਿਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਦ ਜ਼ਸਰ ੜਾਅ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੰ ਨੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ 977 ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੂੰ ਨਕਯੀ ਦਣ ਰਈ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਗਆ ਸ਼ਯਟਜ਼ਰਟ
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਗਨੀਸਤਯੀ, ੁਖਾਰ ਬੁੱ ਰਯ ਤ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਸ਼ਭਾ ਯਸ਼ਨ ਕਯਕ ਕੀਤੀ ਭਰ ਦੀ ਸ਼ੁਯਆ
ੂ ਤ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 4 ਤੰ ਫਯ :
ੰ ਜਾਫ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਰਾਅ ਜ਼ੰ ਡ ਉਭਾਂ, ਤਯਨਤਾਯਨ ਜ਼ਵਖ ਆਮਜ਼ਜਤ ਕੀਤ ਗ ਜ਼ਿਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਦ ਜ਼ਸਰ ੜਾਅ
ਜ਼ਵੱ ਚ ੁੱ ਜ 1827 ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ ਅੱ ਜ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਈਵਟ ਕੰ ਨੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹ ਦ 977 ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੂੰ ਨਕਯੀ ਦਣ ਦ ਰਈ
ਸ਼ਯਟਜ਼ਰਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇ ਭਰ ਦੀ ਸ਼ੁਯੁਆਤ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ਸਰਕਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ
ਅਗਨੀਸਤਯੀ, ਖਭਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰ. ੁਖਾਰ ਜ਼ੰ ਘ ਬੁੱ ਰਯ ਅਤ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ
ੱ ਬਯਵਾਰ ਵੱ ਰੋਂ ਾਂਝ ਤਯ 'ਤ ਸ਼ਭਾ ਯਸ਼ਨ ਕਯਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇ ਭਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਯੀ ਦਣ ਰਈ 21 ਰਾਈਵਟ ਕੰ ਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਸ਼ਯਕਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰ.ਆਈ.ੀ. ਇੰ ਡੀਆ,
ਟਕ ਭਜ਼ਸੰ ਦਯਾ, ਜ਼ਫਗ ਫਿਾਯ, ਜੀ.ਵੀ.ਕ. ਾਵਯ ਜ਼ਰਭਜ਼ਟਡ, ਕੰ ਵਯ ਟਕਨੋਰਾਜੀ, .ਟੀ.ਭ., ਕਛੜ ਇਨਪਜ਼ਟਕ, ਪਯਵ ਡਾਇਰ,
ਜੀ.ਆਯ.ਡੀ. ਟਕ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਪਕਰ ੁਆਇੰ ਟ ਇੰ ਡਟਰੀਅਰ ੀਸ਼ਨ ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਤ ਅੰ ਜ਼ਭਰਤਯ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਨ।
ਭਾਗਭ ਨੂੰ ੰ ਫਧਨ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਸਤਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਰਗਾ ਜਾ ਯਸ
ਯਿਗਾਯ ਭਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਭੁੱ ਖ ਭਕਦ ਸਯ ਘਯ ਜ਼ਵੱ ਚ ਯਿਗਾਯ ਦਣਾ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ੰ ਜਾਫ ਰ. ਕਟਨ

ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਵੱ ਰੋਂ ਚਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਕੀਤ ''ਸਯ ਘਯ ਨਕਯੀ'' ਦਣ ਦ ਵਾਅਦ ਨੂੰ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਯਾਜ ਦ ਾਯ ਜ਼ਿਜ਼ਰਹਆਂ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਅਜ਼ਜਸ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਰਗਾ ਜਾ ਯਸ ਸਨ।
ਇ ਭਕ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰ. ੁੱ ਖਾਰ ਜ਼ੰ ਘ ਬੁੱ ਰਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਾਂਗਯ ਾਯਟੀ ਨੇ ਚਣ ਭਨੀਪਟ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ 'ਘਯ-ਘਯ ਨਕਯੀ
ਦਣ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ੀ, ਉਨੂੰ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਅਜ਼ਜਸ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਰਗਾ
ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਰ ਾਰਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਅੀਂ ਘਯ-ਘਯ ਨਕਯੀ ਦ ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਭ ਜ਼ਨਯਬਯ ਫਣਾਵਾਂਗ।
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ੰ ਫਧਨ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ''ਘਯ-ਘਯ
ਨਕਯੀ'' ਰਗਯਾਭ ਤਜ਼ਸਤ ਇਸ ਭਰਾ ਆਮਜ਼ਜਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਦ ਜ਼ਸਰ ੜਾਅ ਜ਼ਵੱ ਚ ਗਰਜੂਟ, ਟਯ ਗਰਜੂਟ
ਅਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਾ ਰਗਬਗ 1827 ਉਭੀਦਵਾਯ ਇੰ ਟਯਜ਼ਵਊ ਰਈ ਆ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹਾਂ ਫੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ
ਯਿਗਾਯ ਦਣ ਦ ਰਈ ਰਗਬਗ 21 ਰਾਈਵਟ ਕੰ ਨੀਆਂ ਦ ਰਤੀਜ਼ਨਧਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਇੰ ਟਯਜ਼ਵਊ ਰ ਣ ਉਯੰ ਤ ਭਜ਼ਯਟ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ
977 ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫ ਦ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼ਜ਼ਸਯਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਨਕਯੀ ਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਇ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹ
ਦ ਰਗਬਗ 7000 ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਯਜ਼ਜਟਰਸ਼ਨ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਫਾਕੀ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਇੰ ਟਯਜ਼ਵਊ ਅਗਰ
ੜਾਅ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ, ਜ਼ਜ ਦੀ ਤਾਯੀਕ ਦਾ ਰਾਨ ਜਰਦ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵ ਯਿਗਾਯ ਰਤੀ ਉਤਾਜ਼ਸਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਬਾਗਾਂ, ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਜ਼ਵਬਾਗ,
ਖਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਬਾਗ, ਜ਼ਕਰਸ਼ੀ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ ਕੇਂਦਯ, ਫਾਗਫਾਨੀ ਜ਼ਵਬਾਗ, ਭੱ ਛੀ ਾਰਣ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱ ਰੋਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੀਭਾਂ ਅਤ ਟਰਜ਼ਨੰਗ
ਸਾਜ਼ਰ ਕਯਨ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਰਈ ਟਾਰ ਰਗਾ ਗ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਫੈਂਕਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਵੀ ਟਾਰ ਰਗਾ ਗ, ਜ਼ਜਥ ਫੈਂਕਾਂ
ਵੱ ਰੋਂ ਰ ਨ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੀਭਾਂ ੰ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਇ ਭਕ 'ਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਰੀ ੰ ਦੀ ਜ਼ਯਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ਼ਵਕਾ) ਰ. ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ,
.ਡੀ.ਭ. ਡਾ. ਅਭਨਦੀ ਕ ਯ, ਜਨਯਰ ਸਾਇਕ (ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਰੀ ਯਜਨੀਸ਼ ਅਯੜਾ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਅਫ਼ਯ ਰ.
ਜ਼ਦਰਫਾਗ ਜ਼ੰ ਘ, ਨਜ਼ਸਯੂ ਮੁਵਾ ਕੇਂਦਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਮੂਥ ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ ਰ. ਜ਼ਫਕਯਭ ਜ਼ੰ ਘ ਜ਼ਗੱ ਰ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ।
-------------------------

