ਜ਼ਿਰਹਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ 417 ਜ਼ਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕਾ : ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ
ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ ੁੱ ਚ ਹੁਣ ਤੁੱ ਕ 2861 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕਾ
ਭੁਕਿੰਭਰ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 24 ਨ ਿੰ ਫਯ :
ਸ ੁੱ ਛ ਬਾਯਤ ਅਜ਼ਬਆਨ ਦ ਤਜ਼ਹਤ ਚਰਾਈ ਗਈ ਭੁਜ਼ਹਿੰ ਭ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ 417 ਜ਼ਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ
ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਸਕੀਭ ਅਧੀਨ ੁੱ ਖ- ੁੱ ਖ ਜ਼ਿੰ ਡਾਂ ਦ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ
ਘਯਾਂ ਜ਼ ੁੱ ਚ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ੁੱ ਡ ੁੱ ਧਯ ’ਤ ਜਾਯੀ ਹ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦਿੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਟੀ
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਸੁੱ ਬਯ ਾਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ ੁੱ ਛ ਬਾਯਤ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ
ਜ਼ਿਰਹ ਨੂਿੰ ਸ਼ਚ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹ ਦ 549 ਜ਼ਿੰ ਡਾਂ ਜ਼ ੁੱ ਚ ਰਗਬਗ 44536 ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਜ਼ਭੁੱ ਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਹ।

ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੁੱ ਕ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ ੁੱ ਚ 10 ਹਿਾਯ 319 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਾਯੀ
ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਚੁੱ ਰ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਅਤ ਹੁਣ ਤੁੱ ਕ 2861 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਭੁਕਿੰਭਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰਈ 17 ਕਯੜ 10 ਰੁੱਖ ਯੁਏ ਦਾ ਪਿੰ ਡ ਰਾਤ
ਹਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ੁੱ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁੱ ਕ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਰਈ 9 ਕਯੜ 69 ਰੁੱਖ 66 ਹਿਾਯ
ਯੁਏ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੈਂਕ ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਯਾਹੀਂ ਜ਼ਸੁੱ ਧ ਤਯ ’ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ ੁੱ ਚ ਜ਼ਿੰ ਡ ੁੱ ਧਯ ’ਤ ਫਣਾਈਆਂ ਜ਼ਨਗਯਾਨ ਕਭਟੀਆਂ ਅਤ
ਸਾਫਕਾ ਫ਼ਜੀਆਂ ੁੱ ਰੋਂ ਖੁੁੱ ਰਹ ਜ਼ ੁੱ ਚ ਖਾਨੇ ਜਾਣ ਾਰ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਰ
ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਖਾਨੇ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹ। ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਸ ੁੱ ਛ ਬਾਯਤ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿੰ ਡਾਂ ਦ ਰ ੜ ਿੰ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਭੁਫ਼ਤ ਖਾਨੇ ਫਣਾ ਕ ਜ਼ਦੁੱ ਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਗ ਰਾਬਾਤਯੀ ੁੱ ਰੋਂ ਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਆ ਹੀ ਕਯ ਾਉਣੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ ਅਤ ਖਾਨੇ
ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਸਯਕਾਯ ੁੱ ਰੋਂ 3 ਜ਼ਕਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ ੁੱ ਚ 15000 ਯੁਏ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਭੁਹੁੱਈਆ ਕਯ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।
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