15 ਤੋਂ 18 ਾਰ ਦ ਕਿਸ਼ਯਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵਿੀਨ ਰਗਣੀ ਸ਼ੁਯੂ – ਕਵਰ ਯਜਨ
ਯਸਾਨ ਭਾਗ ਨੂ ੂੰ ਰੱਗੀ ਕਸਰੀ ਡਜ ਤ ਸ਼ੁਬਭ ਿੁ ਭਾਯ ਵਿੀਨ ਰਗਵਾਉਣ ਕਵਚ ਦੂ ਯ ਨੂੰਫਯ ਤ
ਿੂਯਥਰਾ, 3 ਜਨਵਯੀ – ਿਕਵਡ ਦ ਖਤਯ ਅਤ ਤੀਯੀ ਰਕਸਯ ਭੀਕ੍ਰਾਨ ਦ ਭੱਦਨਜਯ ਇ ਭਸਾਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 18
ਾਰ ਦ ਕਿਸ਼ਯਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਿਕਵਡ ਵਿੀਨ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਿੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੀਨ ਸ਼ਨ ਾਈਟ ਕਵਰ ਸਤਾਰ ਿੂਯਥਰਾ ਕਵਖ
ਵਿੀਨ ਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਭੇਂ ਕਵਰ ਯਜਨ ਿੂਯਥਰਾ ਡਾ. ਗੁਕਯੂੰਦਯ ਫੀਯ ਿਯ, ਕਜਰਾ ਟੀਿਾਿਯਣ ਅਪਯ ਡਾ. ਯਣਦੀ ਕੂੰਘ, ਕਜਰਾ
ਕਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਅਪਯ ਡਾ. ਅਸ਼ਿ ਿੁ ਭਾਯ, ੀਨੀਅਯ ਭਡੀਿਰ ਅਪਯ ਡਾ. ੂੰਦੀ ਧਵਨ, ਡਾ.ਕੂੰਭੀ ਧਵਨ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ। ਇ ੂੰਫੂੰਧੀ
ਕਵਰ ਯਜਨ ਡਾ.ਗੁਕਯੂੰਦਯ ਫੀਯ ਿਯ ਨ ਦੱਕਆ ਕਿ ਿੇਂਦਯੀ ਕਸਤ ਭੂੰਤਯਾਰ ਵੱਰੋਂ ਕਿਸ਼ਯਾਾਂ ਦੀ ਵਿੀਨ ਸ਼ਨ ਨੂ ੂੰ ਰ ਿ ਨਵੀਆਾਂ
ਗਾਈਡਰਾਈਨ ਜਾਯੀ ਿੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ ਦਾ ਿਕਵਡ ਟੀਿਾਿਯਣ ਿਯਵਾਉਣ ਦ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਿੀਤ ਸਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਇਸ ਵੀ
ਦੱਕਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਿਾਿਯਣ ਭੁਕਸੂੰਭ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸ।ਉਨ੍ ਾਾਂ ਇਸ ਵੀ ਦੱਕਆ ਕਿ ਫੱਕਚਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਿਵਿੀਨ ਦੀ ਡਜ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਕਿਉਂਕਿ
ਿਵਿੀਨ ਨੂ ੂੰ ਇ ਉਭਯ ਵਯਗ ਦ ਰਈ ਕਵਸ਼ਵ ਕਸਤ ੂੰਗਠਨ ਵੱਰੋਂ ਐਭਯਜੈਂੀ ਮੂਜ ਕਰਕਟੂੰਗ ਰਕਿਕਯਆ ਦ ਤਕਸਤ ਿਯਾਯ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ
ਸ।
ਕਜਿਯਮਗ ਸ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਾਰ ਦ ਕਿਸ਼ਯਾਾਂ ਦ ਉਭਯ ਵਯਗ ਕਵਚ ਕਸ਼ਵ ਿਰ ਨੀ ਿੂਯਥਰਾ ਕਨਵਾੀ ਯਸਾਨ ਭਾਗ ਨੂ ੂੰ ਿਵਿੀਨ ਦੀ
ਕਸਰੀ ਡਜ ਰਗਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਨਡਾਰਾ ਕਨਵਾੀ ਸ਼ੁਬਭ ਿੁ ਭਾਯ ਇਸ ਵਿੀਨ ਰਗਵਾਉਣ ਕਵਚ ਦੂ ਯ ਨੂੰਫਯ ਤ ਯਸ। ਕਵਰ ਯਜਨ
ਡਾ.ਗੁਕਯੂੰਦਯ ਫੀਯ ਿਯ ਤ ਸਯ ਅਕਧਿਾਯੀਆਾਂ ਨ ਵਿੀਨ ਰਗਵਾਉਣ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ਯਾਾਂ ਦੀ ਸੋਂਰਾਅਪਜਾਈ ਿੀਤੀ ਅਤ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਯਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵੀ
ਵਿੀਨ ਰਗਵਾਉਣ ਰਈ ਰਕਯਤ ਿਯਨ ਨੂ ੂੰ ਕਿਸਾ ਨਾਰ ਸੀ ਵਿੀਨ ਰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਿਕਵਡ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਰਟਿਰ ਪਾਰ
ਿਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਿੀਤੀ।ਡਾ.ਗੁਕਯੂੰਦਯ ਫੀਯ ਿਯ ਨ ਇਸ ਵੀ ਦੱਕਆ ਕਿ ਇ ਦੀ ਦੂ ਯੀ ਡਜ 28 ਕਦਨ ਫਾਅਦ ਰੱਗਗੀ ਅਤ
ਅੂੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਟਰ ਵਰ ਰਈ ਵਕਰਡ ਸਏਗੀ। 
ਡਾ.ਗੁਕਯੂੰਦਯਫੀਯ ਿਯ ਨ ਇਸ ਵੀ ਦੱਕਆ ਕਿ ਿਕਵਡ ਦੀ ਤੀਯੀ ਰਕਸਯ ਭੀਕ੍ਰਾਨ ਨੂ ੂੰ ਕਵਸ਼ਵ ਕਸਤ ੂੰਗਠਨ ਵੱਰੋਂ ਵਾਇਯ ਆਪ
ਿੂੰਨਯਨ ਿਯਾਯ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸ ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ।ਕਜਰਾ ਟੀਿਾਿਯਣ ਅਪਯ ਡਾ.ਯਣਦੀ ਕੂੰਘ ਨ ਰ ਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਅੀਰ ਿੀਤੀ
ਸ ਕਿ ਉਸ ਵਿੀਨ ਸ਼ਨ ਜਯੂਯ ਿਯਵਾਉਣ ਅਤ 15 ਤੋਂ 18 ਾਰ ਦ ਫੱਕਚਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵਿੀਨ ਸ਼ਨ ਿਯਵਾਉਣ ਰਈ ਅੱਗ ਆਉਣ।ਕਡਟੀ ਭਾ
ਭੀਡੀਆ ਅਪਯ ਸ਼ਯਨਦੀ ਕੂੰਘ ਨ ਦੱਕਆ ਕਿ ਕਜਰਾ ਸਤਾਰ ਿੂਯਥਰਾ, ਫ ਡਵੀਜਨਰ ਸਤਾਰ, ੀ.ਐਚ.ੀ.ੱਧਯ ਅਤ 
ਿੂਯਥਰਾ ਦ ਸ਼ਰੀ ਕਤਆਨਾਯਾਇਣ ਭੂੰਦਯ ਕਵਖ ਵੀ ਇਸ ਵਿੀਨ ਰੱਗ ਯਸੀ ਸ।ਉਨ੍ ਾਾਂ ਰ ਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਗਰਤ ਧਾਯਨਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਅਤ ਵਿੀਨ
ਰਗਵਾਉਣ ਰਈ ਰਕਯਆ ਸ।

