ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਵੁੱ ਰੋਂ ਯਸੁੱ ਦੀ ਜ਼ਿਰ•ੇ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਰਈ 555 ਕਯੋੜ ਯਏ ਦ ਜ਼ਵਕਾ ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਰਾਨ
ਤਯਨ ਤਾਯਨ, 17 ਭਈ
ੰ ਜਾਫ ਦ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕੈਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ਅੁੱ ਜ ਯਸੁੱ ਦੀ ਜ਼ਿਰ•ੇ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਦਾ ੁੱ ਧਯ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਰਈ 555 ਕਯੋੜ ਯਏ
ਦੀ ਰਾਗਤ ਵਾਰ ਕਈ ਜ਼ਵਕਾ ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੈ।
ਇਨ•ੇਾੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚੋਂ ਫਸਤ ਰੋਜੈਕਟ ਇ ਯਸੁੱ ਦੀ ਜ਼ਿਰ•ੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ੜਕੀ ਨੈਟਵਯਕ ਨੂੰ ਭਿਫੂਤ ਫਣਾਉਣ ਨਾਰ ਫੰ ਧਤ ਸਨ ਜ਼ਕਉਂ ਜੋ ਇਸ
ਜ਼ਿਰ•ੇਾ ਬਾਯਤ-ਾਜ਼ਕ ਯਸੁੱ ਦ 'ਤ ਜ਼ਥਤ ਸੋਣ ਕਾਯਨ ਯਣਨੀਜ਼ਤਕ ਤੌਯ 'ਤ ਭਸੁੱ ਤਤਾ ਯੁੱ ਖਦਾ ਸੈ।
ੰ ਜਾਫ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਭਕਤ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ੂਫ ਦ ਸਯਕ ਭਸੁੱ ਰ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਭਕਤ ਭਸੁੱ ਰਾ' ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਵੁੱ ਢ ਮਤਨਾਂ ਦੀ
ਰੜੀ ਵਜੋਂ ਅੁੱ ਜ ਇੁੱ ਥ ਡੀ.ਏ.ੀ. ਦ ਦੂਜ ੜਾਅ ਨੂੰ ਆਯੰ ਬ ਕਯਨ ਭੌਕ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਇਸ ਐਰਾਨ ਕੀਤ।
ਕੈਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ਖਭਕਯਨ ਤੋਂ ਝਫਾਰ ਯੋਡ ਰਈ 150 ਕਯੋੜ ਯਏ ਦਾ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਜ ਰਈ ਕੌ ਭੀ ਭਾਯਗ ਅਥਾਯਟੀ ਵੁੱ ਰੋਂ
ਟੈਂਡਯ ਕੁੱ ਢ ਗਏ ਸਨ। ਇ ਤਯ•ੇਾੇ ਸਯੀਕ-ਖਾਰੜਾ ਯੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਤ ਅਗਰਡ ਕਯਨ ਰਈ 125 ਕਯੋੜ ਯਏ ਅਤ 770 ਜ਼ਕਰੋ ਭੀਟਯ ਦੀ
ਰੰਫਾਈ ਵਾਰੀਆ 312 ਜ਼ਰੰਕ ੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਭਯੰ ਭਤ ਰਈ 73 ਕਯੋੜ ਯਏ ਦ ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਅਰ ਉਤਾੜ ਤੋਂ ਖਭ ਕਯਨ ਤੁੱ ਕ ਨਵੀ ੜਕ ਦੀ ਉਾਯੀ ਰਈ 9.25 ਕਯੋੜ ਯਏ, ੁੱ ਟੀ ਯਸਾਰੀ ਯੋਡ ਤੋਂ ਸਯੀਕ
ਖਾਰੜਾ ਵਾਇਆ ਅਰ ਬਾਗੂਯ ਯੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਤ ਭਯੰ ਭਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕਯੋੜ ਯਏ ਅਤ ਘੜਕਾ ਜ਼ੰ ਡ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਆ
ਦਜ਼ਯਆ ਤੋਂ ਾਯ ਖਤਾਂ ਰਈ ੌਨਟੂਨ ਰ ਰਈ ਵੀ 3 ਕਯੋੜ ਯਏ ਦਣ ਦਾ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇ ਤਯ•ੇਾੇ 779 ਕੂਰਾਂ ਦ ਜ਼ਵਕਾ ਰਈ 60 ਕਯੋੜ ਯਏ ਜਦਜ਼ਕ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਭੰ ਡੀਆ ਦ ਜ਼ਵਕਾ ਕੰ ਭਾਂ ਰਈ 44 ਕਯੋੜ ਯਏ ਯੁੱ ਖ
ਗਏ ਸਨ। ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰ•ੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 40 ਕਯੋੜ ਦੀ ਰਾਗਤ ਨਾਰ ਜ਼ਸਤ ਸੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਫੂਤ ਫਣਾਉਣ ਅਤ 12 ਕਯੋੜ ਯਏ ਦੀ
ਰਾਗਤ ਨਾਰ ਖਡੂਯ ਾਜ਼ਸਫ ਸਰਕ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਯਕਾਯੀ ਜ਼ਡਗਯੀ ਕਾਰਜ ਥਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਵੀ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ੁੱ ਟੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਗਯੂ ਅੰ ਗਦ ਦਵ ਵੈਟਨਯੀ ਐਡ ਐਨੀਭਰ ਾਇੰ ਿ ਮੂਨੀਵਯਜ਼ਟੀ ਵੁੱ ਰੋਂ 10 ਕਯੋੜ ਯਏ ਦੀ ਰਾਗਤ ਨਾਰ ਭੁੱ ਝਾਂ
ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਯ ਥਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇ ਤਯ•ੇਾੇ ਅਰ ਉਤਾੜ ਤੋਂ ਖਭਕਯਨ ਤੁੱ ਕ ਨਵੀਂ ੜਕ ਫਣਾਉਣ ਰਈ 9.25
ਕਯੋੜ ਯਏ, ਜ਼ਿਰ•ੇਾ ਸਤਾਰ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 50 ਜ਼ਫਤਜ਼ਯਆ ਦੀ ਭਯੁੱ ਥਾ ਵਾਰਾ ਜੁੱ ਚਾ-ਫੁੱ ਚਾ ਜ਼ਸਤ ੰ ਬਾਰ ਕੇਂਦਯ ਦ
ਜ਼ਨਯਭਾਣ ਰਈ 7 ਕਯੋੜ ਯਏ ਅਤ ਜ਼ਿਰ•ੇਾ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸੀ 6 ਕਯੋੜ ਯਏ ਦੀ ਰਾਗਤ ਨਾਰ ਟਯੌਭਾ ੈਂਟਯ ਥਾਤ ਕਯਨ ਦਾ
ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਵੁੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਸੋਯ ਐਰਾਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ੰ ਜ ਕਯੋੜ ਯਏ ਦੀ ਰਾਗਤ ਨਾਰ ੁੱ ਟੀ-ਯਸਾਰੀ ਯੋਡ 'ਤ ੁੱ ਟੀ ਡਯਨ ਉਯ ਉੱਚ ਰ ਦਾ
ਜ਼ਨਯਭਾਣ ਕਯਨ ਅਤ ੁੱ ਟੀ-ਯਸਾਰੀ ਯੋਡ ਤੋਂ ੀਯ ਸ਼ਾਸ ਤੁੱ ਕ ਯਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਰਈ 4.50 ਕਯੋੜ ਦੀ ਰਾਗਤ ਨਾਰ ਉੱਚ ਰ ਦਾ ਜ਼ਨਯਭਾਣ
ਕਯਨ ਦਾ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੈਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ੰ ਘ ਨੇ ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕਯੋੜ ਯਏ ਦੀ ਰਾਗਤ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰ•ੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 9 ਭਾਯਟ ਕੂਰ ਖੋਰ•ਣ ਦਾ ਵੀ
ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇ ਭੌਕ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਯੋਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਯੋਂ ਜ਼ਵਖ ਖੰ ਡ ਜ਼ਭੁੱ ਰ ਦੀ ਭੜ-ਯਜੀਤੀ ਕਯਨ ਦ ਭਾਭਰ 'ਤ ਭਾਸਯਾਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਗਯੁੱ 
ਜ਼ਵਚਾਯ ਕਯਗਾ। ਉਨ•ੇਾੇ ਨੇ ੋਰਯ ਜ਼ਟਭ ਅਤ ੋਰਯ ਰਾਈਟਾਂ ਰਈ ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ 30 ਪੀਦੀ ਫਜ਼ਡੀ ਦਣ ਦ ਪੈਰ ਦਾ ਵੀ
ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਉਨ•ੇਾੇ ਦੀ ਯਕਾਯ ਯਸੁੱ ਦੀ ਇਰਾਜ਼ਕਆ ਨੂੰ 3 ਾਰ ਜ਼ਸਰਾਂ ਤੁੱ ਕ ਭਸੁੱ ਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 90
ਪੀਦੀ ਦੀ ਫਜ਼ਡੀ ਨੂੰ ਫਸਾਰ ਕਯਨ ਦੀ ਭੰ ਗ ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਕੋਰ ਉਠਾਏਗੀ।

