• ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਪਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨ : ਪਵਧਾਇਕ ਸਯਪਭੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਪਗੱ ਰ
• ਪਿਰ•ਾਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਪਵੱ ਚ ਸੁਣ ਤੱ ਕ ਫਣਾਏ ਗਏ 9 ਸਿਾਯ ਖਾਨੇ : ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਯ
• ਪੰ ਡ ਕਯੋਂ ਪਵਖ ਭਾ ਰ ਵਰ ਤ ਖਾਪਨਆਂ ਦੀ ਉਾਯੀ ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਕੰ ਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 19 ਨਵੰ ਫਯ :
ਪਵਸ਼ਵ ਖਾਨਾ ਪਦਵ ਭਕ 'ਤ ਅੱ ਜ ਪਿਰ•ਾਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਪੰ ਡ ਕਯੋਂ ਪਵਖ ਭਾ ਰ ਵਰ ਤ ਖਾਪਨਆਂ ਦੀ ਉਾਯੀ ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਕੰ ਭ ਦੀ
ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਪਵਧਾਨ ਬਾ ਸਰਕਾ ੱ ਟੀ ਦ ਪਵਧਾਇਕ ਰੀ ਸਯਪਭੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਪਗੱ ਰ ਅਤ ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ
ੱ ਬਯਵਾਰ ਵੱ ਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਭਕ ਐੱ.ਡੀ.ਐੱਭ. ੱ ਟੀ ਰੀ ੁਪਯੰ ਦਯ ਪੰ ਘ, ਜਰ ਤ ਨੀਟਸ਼ਨ ਪਵਬਾਗ ਦ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਯ ਰੀ
ਨਪਯੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਤ ਐੱ.ਡੀ. ਰੀ. ਮਾਦਪਵੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਭਜੂਦ ਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਪਿਰ•ਾ ਦ ਪੰ ਡ ਕਾਜੀਕਟ ਪਵਖ ਵੀ ਭਾ ਰ ਵਰ ਤ
ਖਾਪਨਆਂ ਦੀ ਉਾਯੀ ਕਯਵਾਉਣ ਫੰ ਧੀ ਭਾਗਭ ਕਯਵਾਇਆ ਪਗਆ, ਪਜ ਪਵਚ ਸਰਕਾ ਪਵਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਸਤਯੀ,
ਵਧੀਕ ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਰੀ ੰ ਦੀ ਪਯਸ਼ੀ, ਐ.ਡੀ.ਐਭ. ਤਯਨਤਾਯਨ ਡਾ. ਅਭਨਦੀ ਕ ਯ, ਐ.ਡੀ.ਈ. ਰੀ. ਸਪਯੰ ਦਯ ਪੰ ਘ
ਤ ਜ.ਈ. ਰੀ ਤਯਰ ਚਨ ਪੰ ਘ ਨੇ ਪਸ਼ਯਕਤ ਕੀਤੀ। ਖਡੂਯ ਾਪਸਫ ਦ ਪੰ ਡ ਏਕਰ ਗੱ ਡਾ ਪਵਖ ਕਯਵਾਏ ਗਏ ਭਾਗਭ ਪਵੱ ਚ ਸਰਕਾ ਫਾਫਾ
ਫਕਾਰਾ ਦ ਪਵਧਾਇਕ ਰੀ ੰ ਤਖ ਪੰ ਘ ਬਰਾਈੁਯ, ਐੱ.ਡੀ.ਐੱਭ. ਰਵੀ ਚਧਯੀ ਅਤ ਐੱ.ਡੀ.ਈ. ੁਖਵੀਯ ਪੰ ਘ ਨੇ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰ ਡ ਵੀਯਭ ਪਵਖ ਕਯਵਾਏ ਗਏ ਭਾਗਭ ਦਯਾਨ ਸਰਕ ਖਭਕਯਨ ਦ ਪਵਧਇਕ ਰੀ ੁਖਾਰ ਪੰ ਘ ਬੁੱ ਰਯ ਜ.ਈ. ਅਭਯਜੀਤ ਪੰ ਘ ਤ
ਸਯਜੀਤ ਪੰ ਘ ਨੇ ਪਸੱ ਾ ਪਰਆ।

ਇ ਭਕ ੰ ਫਧਨ ਕਯਪਦਆਂ ਸਰਕਾ ਪਵਧਾਇਕ ਰੀ ਸਯਪਭੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਪਗੱ ਰ ਨੇ ਪਕਸਾ ਪਕ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ
ਰਈ ਪਵਸ਼ਸ਼ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਪਕਸਾ ਪਕ ਪੰ ਡ ਕਯੋਂ 'ਚ 25 ਘਯਾਂ ਪਵੱ ਚ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਭ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਪਰਆ
ਪਗਆ ਸ। ਜਦੋਂਪਕ 15 ਨਵੇਂ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 45 ਘਯਾਂ ਪਵੱ ਚ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਭ ਚੱ ਰ
ਪਯਸਾ ਸ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਪਿਰ•ਾਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ 389 ਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ੰ ਜਾਫ

ਦ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਪਯੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠ ੰ ਜਾਫ ਨੂੰ ਪਵਕਾ ੱ ਖੋਂ ਭਸਯੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਰੀ ਸਯਪਭੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਪਗੱ ਰ
ਨੇ ਪਕਸਾ ਪਕ ਅਕਾਰੀ-ਬਾਜਾ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਆਣ ਕਾਯਜਕਾਰ ਦਯਾਨ ਪਜਥ ਵੱ ਡ ਘਰ ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ, ਉਥ ਜਭੀਨਾਂ 'ਤ ਨਜਾਇਿ ਕਫਿ
ਵੀ ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਪਕਸਾ ਪਕ ਘਪਰਆਂ ਦਾ ਪਜਥ ਯਦਾਪਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ, ਇਦ ਨਾਰ ਸੀ ਿਭੀਨਾਂ 'ਤ ਕੀਤ ਗਏ ਨਜਾਇਿ
ਕਫਿ ਸਟਾਏ ਜਾਣਗ।
ਇ ਭਕ ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਪਕਸਾ ਪਜਰ•ਾ ਨੂੰ ਖੁੱ ਰ•ਾ 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। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ
ਪਭਸ਼ਨ ਤਪਸਤ ਪਿਰ•ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਪਿਰ•ਾ ਦ 549 ਪੰ ਡਾਂ ਪਵੱ ਚ ਰਗਬਗ 44536 ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਭੱ ਪਥਆ
ਪਗਆ ਸ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਸੁਣ ਤੱ ਕ ਪਿਰ•ਾ ਪਵੱ ਚ 9 ਸਿਾਯ ਖਾਨੇ ਫਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ਸਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਪਿਰ•ਾਾ
ਤਯਨਤਾਯਨ ਰਈ 16 ਕਯੜ 91 ਰੱਖ ਯੁਏ ਦਾ ਪੰ ਡ ਰਾਤ ਸਇਆ ੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਸੁਣ ਤੱ ਕ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨੇ
ਫਣਾਉਣ ਰਈ 8 ਕਯੜ 10 ਰੱਖ ਯੁਏ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੈਂਕ ਖਾਪਤਆਂ ਯਾਸੀਂ ਪੱ ਧ ਤਯ 'ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ।
ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਪਿਰ•ਾ ਪਵੱ ਚ ਪੰ ਡ ੱ ਧਯ 'ਤ ਫਣਾਈਆਂ ਪਨਗਯਾਨ ਕਭਟੀਆਂ ਅਤ ਾਫਕਾ ਫ਼ਜੀਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਖੁੱ ਰ•ਾ ਪਵੱ ਚ
ਖਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਰ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ, ਪਜਨ•ਾਾਾਂ ਦਾ ਪਸਰ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸ।
ਪਡਟੀ ਕਪਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ ਪਭਸ਼ਨ ਤਪਸਤ ਪੰ ਡਾਂ ਦ ਰ ੜਵੰ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਫ਼ਤ ਖਾਨੇ ਫਣਾ ਕ ਪਦੱ ਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ।
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱ ਪਆ ਪਕ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀ ਵੱ ਰੋਂ ਖਾਨੇ ਦੀ ਉਾਯੀ ਆ ਸੀ ਕਯਵਾਉਣੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਅਤ ਖਾਨੇ ਦੀ ਉਾਯੀ ਰਈ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ
3 ਪਕਸ਼ਤਾਂ ਪਵੱ ਚ 15000 ਯੁਏ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਭਕ ਪਵਧਾਇਕ ਰੀ ਸਯਪਭੰ ਦਯ ਪੰ ਘ ਪਗੱ ਰ ਤ ਪਡਟੀ
ਕਪਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਵੱ ਰੋਂ ਵੱ ਛਤਾ ਯੱ ਥ ਨੂੰ ਸਯੀ ਝੰ ਡੀ ਦ ਕ ਯਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸ। ਇਸ ਯੱ ਥ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੰ ਡਾਂ ਪਵੱ ਚ
ਜਾ ਕ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਛਤਾ ਅਣਾਉਣ ਫੰ ਧੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਗਾ।
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