ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਸਤਯੀ ਤ ਡਡਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਤਯਨਤਾਯਨ ਤ ਖਡੂਯ ਾਡਸਫ ਫਰਾਕ ਦ ਡਿੰ ਡਾਂ
ਡਵਿੱ ਚ ਕਯਵਾਇਆ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਸ਼ੂਯੂ
ਵਿੱ ਛ ਬਾਯਤ ਡਭਸ਼ਨ ਤਡਸਤ ਡਿਰਹ ਨੂਿੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ 549 ਡਿੰ ਡਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਰਿੱਗਬਿੱ ਗ 41200 ਖਾਨੇ
ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ-ਡਡਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 21 ਅਗਤ :
ਵਿੱ ਛ ਬਾਯਤ ਅਡਬਆਨ ਸਠ ਡਿਰਹ ਨੂਿੰ ਖੁਿੱ ਰਹ ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਡਵਿੱ ਡੀ ਗਈ ਭੁਡਸਿੰ ਭ ਤਡਸਤ ਅਿੱ ਜ ਸਰਕਾ
ਡਵਧਾਇਕ ਤਯਨਤਾਯਨ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਸਤਯੀ ਅਤ ਡਡਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ
ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਤਯਨਤਾਯਨ ਫਰਾਕ ਦ ਡਿੰ ਡ ਠਯੂ, ਫਾਗੜੀਆਂ ਤ ਿੱ ਖਕ ਅਤ ਖਡੂਯ ਾਡਸਫ ਫਰਾਕ ਦ ਡਿੰ ਡ ਤਰਵਿੰ ਡੀ
ਯਾਏ ਤ ਡਰਾਵਾਰ ਡਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਜ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਸ਼ੂਯੂ ਕਯਵਾਇਆ।ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਡਟੀ
ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਿੰ ਦੀ ਡਯਸ਼ੀ ਵਿੱ ਰੋਂ ਫਰਾਕ ਨਸ਼ਡਸਯਾ ਿੰ ਨੂਆਂ ਦ ਡਿੰ ਡਾਂ ਯਸ਼ੁਰੁਯ, ਨਿੰਦੁਯ, ਯੂੜੀਵਾਰ,
ਤੁੜ ਅਤ ਕਾਸਰਵਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਅਤ ਡਿਰਹਾ ਡਵਕਾ ਤ ਿੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਯ ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਡਿੰ ਘ ਫਿੱ ਰ ਵਿੱ ਰੋਂ ਫਰਾਕ ਗਿੰ ਡੀਡਵਿੰ ਡ
ਦ ਡਿੰ ਡਾਂ ਕਟ ਡਡਵਆਂ ਦਾ, ਐਭਾਂਕਰਾਂ ਤ ਖਯਦੀਨ ਕ ਡਵਿੱ ਚ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਸ਼ੂਯੂ
ਕਯਵਾਇਆ ਡਗਆ।

ਡਡਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਡਆ ਡਕ ਵਿੱ ਛ ਬਾਯਤ ਡਭਸ਼ਨ ਤਡਸਤ ਡਿਰਹ ਨੂਿੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਡਿਰਹ ਦ 549 ਡਿੰ ਡਾਂ
ਡਵਿੱ ਚ ਰਿੱਗਬਿੱ ਗ 41200 ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਡਭਿੱ ਡਥਆ ਡਗਆ ਸ ਅਤ ਰਗਬਗ 190 ਡਿੰ ਡਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ
ਵਿੱ ਰੋਂ 1900 ਦ ਕਯੀਫ ਖਾਨੇ ਫਣਾਏ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕ ਸਨ ਅਤ 4043 ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਜਾਯੀ ਸ। ਰੀ ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ
ਦਿੱ ਡਆ ਡਕ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦ ਰਈ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸੁਣ ਤਿੱ ਕ ਰਗਬਗ 4 ਕਯੜ 54 ਰਿੱਖ ਯੁਏ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ
ਆਨਰਾਈਨ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸ।
ਇ ਭਕ ਉਸਨਾਂ ਦਿੱ ਡਆ ਡਕ ਡਿਰਹ ਦ ੇਂਡੂ ਖਤਯ ਨੂਿੰ ਖੁਿੱ ਰਹ ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਡਵਿੱ ਢੀ ਗਈ
ਭੁਡਸਿੰ ਭ ਤਡਸਤ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਫਰਾਕਾਂ ਦ ਯਡਸਿੰ ਦ ਡਿੰ ਡਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਡਯਸਾ ਸ।ਉਨਾਂ
ਦਿੱ ਡਆ ਡਕ ਡਿਰਹ ਦ 549 ਡਿੰ ਡਾਂ ਡਵਿੱ ਚੋਂ 247 ਡਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰੀਡਸ਼ਨ ਸਣ ਉਯਿੰ ਤ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਅਤ
ਯਡਸਿੰ ਦ 302 ਡਿੰ ਡਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਵਰੀਡਸ਼ਨ ਕਯਨ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਚਿੱ ਰ ਡਯਸਾ ਸ।ਇ ਰਈ 60 ਨੋਡਰ
ਅਫ਼ਯ ਅਤ 30 ਕਯਾ ਵਯੀਡਪਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਯ ਡਨਮੁਕਤ ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ।
ਡਡਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਡਆ ਡਕ ਰ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਖੁਿੱ ਰਹ ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਚ ਜਾਣ ਨਾਰ ਸਣ ਵਾਰੀਆਂ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਅਤ ਭਾਯੂ
ਰਬਾਵਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣੂ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ 118 ਭਟੀਵਟਯ ਰਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ਡਵਸ਼ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਰਗਯਾਭ ਚਰਾਏ ਜਾ
ਯਸ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਡਿਰਹ ਦ 232 ਡਿੰ ਡਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਨਗਯਾਨ ਕਭਟੀਆਂ ਵੀ ਫਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜ ਡਕ ਵਯ
ਜਰਦੀ ਉੱਠ ਕ ਇਸ ਦਖਣਗੀਆਂ ਡਕ ਡਿੰ ਡ ਡਵਿੱ ਚ ਕਈ ਖੁਿੱ ਰਹ ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਚ ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਕਯ ਡਯਸਾ, ਜਕਯ ਕਈ ਡਵਅਕਤੀ
ਖੁਿੱ ਰਹ ਡਵਿੱ ਚ ਚ ਕਯ ਯਸ ਸਣਗ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂਿੰ ਇ ਫਿੰ ਧੀ ਸਣ ਵਾਰ ਨੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ
ਉਨਾਂ ਨੂਿੰ ਜਰਦੀ ਖਾਨੇ ਫਣਾ ਕ ਡਦਿੱ ਤ ਜਾਣਗ।

