ਖੁਸ਼ਹਾਰੀ ਅਤ ਆਤਭ ਨਨਯਬਯਤਾ ਰਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਦ ਅਣਾਉਣ ਦੀ ਰ ੜ- ਨਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਹਤਯੀ, ਨਗਿੱ ਰ
ਦ ਯਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰਹਾ ਿੱ ਧਯੀ ਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁਆਈ ਭੁਕਾਫਰ ਸਭਾਤ
ਜਤੂਆਂ ਨੂੰ 7 ਰਿੱਖ ਯੁਏ ਦ ਨਭਰ ਨਕਦ ਇਨਾਭ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 22 ਅਕਤੂਫਯ :
ਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ੰ ਜਾਫ ਦੀ ਆਯÎਨਥਕਤਾ ਨਿਚ ਫਹੁਤ ਿਿੱ ਡਾ ਮਗਦਾਨ ਹ ਅਤ ੰ ਜਾਫ ਬਯ ਨਿਚ ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਨਿਬਾਗ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕਯਿਾਏ ਜਾ ਯਹ
ਨਜ਼ਰਹਾ ਿੱ ਧਯੀ ਸ਼ੂ ਧਨ ਭਰ ਅਤ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁਆਈ ਭੁਕਾਫਨਰਆਂ ਦਾ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਿ ਯਾਜ ਨਿਚ ਨਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂ ਧਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਖਤੀ ਸਹਾਇਕ
ਧੰ ਨਦਆਂ ਿਿੱ ਰ ਰਨਯਤ ਕਯਨਾ ਹ ਤਾਂ ਜ ਯਾਜ ਦ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਆਯਨਥਕਤਾ ਨੂੰ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ। ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਹਰਕਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ
ਨਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਹਤਯੀ ਅਤ ਿੱ ਟੀ ਦ ਨਿਧਾਇਕ ਸਰੀ ਹਯਨਭੰ ਦਯ ਨਸੰ ਘ ਨਗਿੱ ਰ ਨੇ ਨੰ ਡ ਠਿੱਠਾ (ਝਫਾਰ) ਨਿਖ ਦ ਯਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰਹਾ
ਿੱ ਧਯੀ ਸ਼ੂ ਧਨ ਭਰ ਅਤ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁਆਈ ਭੁਕਾਫਨਰਆਂ ਦ ਸਭਾਤੀ ਸਭਾਯਹ ਭਕ ਭੁਿੱ ਖ ਭਨਹਭਾਨ ਿਜੋਂ ਸੰ ਫਧਨ ਕਯਨਦਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਕ
ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਨਿਬਾਗ ਦ ਜੁਆਇੰ ਟ ਡਾਇਯਯਕਟਯ (ਚੰ ਡੀਗੜਹ) ਸਰੀ ਅਭਯਜੀਤ ਨਸੰ ਘ ਭੁਰਤਾਨੀ ਅਤ ਨਡਟੀ ਡਾਇਯਕਟਯ ਡਾ. ਿਨ ਕੁਭਾਯ
ਭਰਹਤਯਾ ਨਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਹਾਜ਼ਯ ਹਏ।

ਸਭਾਗਭ ਨੂੰ ਸੰ ਫਧਨ ਕਯਨਦਆਂ ਡਾ. ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਹਤਯੀ ਅਤ ਸਰੀ ਹਯਨਭੰ ਦਯ ਨਸੰ ਘ ਨਗਿੱ ਰ ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦਾ ਭੁਿੱ ਖ
ਭੰ ਤਿ ਨਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਰ ਅਤ ਆਤਭ ਨਨਯਬਯ ਫਣਾਉਣਾ ਹ, ਨਜਸ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਦ ਅਤ ਪਸਰੀ ਨਿਨਬੰ ਨਤਾ ਅਣਾਉਣੀ
ਿਗੀ, ਨਜਸ ਨਾਰ ਉਹ ਘਿੱ ਟ ਖਯਚ ਕਯਕ ਿਿੱ ਧ ਆਭਦਨ ਰ ਸਕਦ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਡਅਯੀ ਤ ਹਯ ਖਤੀ

ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਨਦਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਯਨ ਰਈ ਿਿੱ ਡੀ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਰਾਹਿੰਦ ਸਕੀਭਾਂ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸ਼ੂ ਭਨਰਆਂ ਨਿਚ ਨਜਥ
ਿÎਧੀਆ ਨਸਰ ਦ ਸ਼ੂ ਿਖਣ ਨੂੰ ਨਭਰਦ ਹਨ ਉਥ ਭੁਕਾਫਰ ਦੀ ਬਾਿਨਾ ਿੀ ਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਇਸ ਭਕ ਉਨਹਾਂ ਭੁਕਾਫਨਰਆਂ ਦ ਜਤੂਆਂ ਨੂੰ 7
ਰਿੱਖ ਯੁਏ ਦ ਨਕਦ ਇਨਾਭ ਤਕਸੀਭ ਕੀਤ। ਇਸ ਭਕ ਉਨਹਾਂ ਡਅਯੀ ਪਾਯਨਭੰ ਗ ਸਫੰ ਧੀ ਆਧੁਨਨਕ ਸਾਜ਼ -ਸਾਭਾਨ ਅਤ ਔਜ਼ਾਯਾਂ ਦੀਆਂ
ਰਦਯਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਭੁਆਇਨਾ ਿੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਭਕ ਨਡਟੀ ਡਾਇਯਕਟਯ ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਨਿਬਾਗ ਡਾ. ਿਨ ਕੁਭਾਯ ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦਿੱ ਨਸਆ ਨਕ ਇਸ ਦ-ਯਜ਼ਾ ਸ਼ੂ ਧਨ ਭਰ ਨਿਚ
ਿਿੱ ਡੀ ਨਗਣਤੀ ਨਿਚ ਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਿਯਗਾਂ ਦ 55 ਭੁਕਾਫਨਰਆਂ ਨਿਚ ਨਹਿੱ ਸਾ ਨਰਆ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਨਸਆ ਨਕ ਇਨਹਾਂ ਭੁਕਾਫਨਰਆਂ ਨਿਚ ਭਿੱ ਝਾਂ,
ਗਾਿਾਂ, ਸੂਯਾਂ ਆਨਦ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਸਰਾਂ ਦ ਨਦਰ ਨਖਿੱ ਚਿੇਂ ਭੁਕਾਫਨਰਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਨੁਿੱਕਯਾ ਅਤ ਭਾਯਿਾੜੀ ਨਸਰ ਦ ਘੜ-ਘੜੀਆਂ ਅਤ
ਦਸੀ ਭੁਯਨਗਆਂ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਕਯਿਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭਰ ਨਿਚ ਨਿਰਿੱਖਣ ਨਸਰਾਂ ਦ ਕੁਿੱ ਨਤਆਂ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਿੀ ਨਖਿੱ ਚ ਦਾ ਕੇਂਦਯ ਫਣ
ਯਹ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਭਿੱ ਝਾਂ, ਗਾਿਾਂ ਤ ਫਿੱ ਕਯੀਆਂ ਦ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁਆਈ ਭੁਕਾਫਰ ਿੀ ਕਯਿਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਭਕ ਡਾ. ਸੁਖਯਾਜ ਫਿੱ ਰ, ਡਾ. ਤਨਜੰ ਦਯ ਨਸੰ ਘ, ਡਾ. ਤਜਫੀਯ ਨਸੰ ਘ, ਡਾ. ਹਯਨਿੰ ਦਯ ਨਸੰ ਘ, ਡਾ. ਸੁਖਦਿ ਨਸੰ ਘ, ਫਨਯੰ ਦਯਾਰ ਨਸੰ ਘ,
ਸਰੀ ਭਨਜੀਤ ਨਸੰ ਘ ਭੂਸ ਿੀ ਭਜੂਦ ਸਨ।

