File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/271/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/18491/2020

ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਜਵਵਚ ਬਵਜਚਆਵ ਦਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਸਸਰਰ
ਹਰ ਬਸਵਧਵਲਰ ਜਜਜਲਲਲ ਦਟਆਵ ਸਰਕਲਰਟ ਜਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਜਵਵਚ ਬਵਜਚਆਵ ਦਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਤਲ ਗਰਭਵਤਟ ਔਰਤਲਵ ਦਟ ਹਸਦ
ਸ ਟ ਹਹ
ਜਸਹਤ ਜਲਵਚ
ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਵਰਤਟਆਵ ਜਲ ਰਹਟਆਵ ਨਲ ਸਲਰਟਆਵ ਸਲਵਧਲਨਟਆਵ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 15 ਅਪਪਹਲ :
ਜਜਲਲ ਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਅਫਸਰ ਡਲ: ਪਪਸਲਤਮ ਦਲਸ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਹਰਲਕ ਬਸਵਧਵਲਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਤਲ ਸਬ ਡਵਟਜਨਲ
ਹਸਪਤਲਲ, ਕਜਮਊਜਨਟਟ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਅਤਲ ਪਪਲਇਮਰਟ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਪਵਧਰ ’ਤਲ ਬਵਜਚਆਵ ਦਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਸਸਰਰ ਹਲ ਜਗਆ ਹਹ ।
ਇਸ ਮਮਤਲ ਜਦਵਸ ਦਦਰਲਨ ਬਵਜਚਆਵ ਦਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਅਤਲ ਗਰਭਵਤਟ ਔਰਤਲਵ ਦਟ ਜਲਵਚ ਕਟਤਟ ਜਲਵਦਟ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਵ ਦਵਜਸਆ ਜਕ
ਕਲਜਵਡ-19 ਦਲ ਮਵਦਲਨਜਰ ਬਵਜਚਆਵ ਅਤਲ ਗਰਭਵਤਟ ਔਰਤਲਵ ਦਟ ਸਸਰਵਜਖਆ ਨਰ ਸ ਜਧਆਨ ਜਵਵਚ ਰਵਖਦਲ ਹਲਏ ਸਲਰਟਆਵ ਲਲ ੜੜਦਟਆਵ
ਸਲਵਧਲਨਟਆਵ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਕਟਤਟ ਜਲਵਦਟ ਹਹ।
ਜਜਲਲ ਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਅਫਸਰ ਨਲ ਲਲ ਕਲਵ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜਕ ਜਜਨਲ ਲਵ ਦਲ ਬਵਜਚਆਵ ਦਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਹਲਣ ਵਲਲਲ ਹਹ ਜਲਵ ਗਰਭਵਤਟ
ਔਰਤਲਵ ਦਲ ਚਹਕਅਵਪ ਹਲਣ ਵਲਲਲ ਹਹ ਉਹ ਆਪਣਲ ਨਜਦਟਕਟ ਜਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਜਵਵਚ ਜਲ ਕਲ ਬਵਜਚਆਵ ਦਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਤਲ ਗਰਭਵਤਟ
ਔਰਤਲਵ ਦਲ ਚਹਕਅਵਪ ਕਰਵਲ ਸਕਦਲ ਹਨ।
ਡਲ. ਪਪਸਲਤਮ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਲਕਰ ਜਕਸਲ ਜਵਅਕਤਟ ਦਲ ਘਰ ਜਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਤਤ ਦਰ ਰ ਹਹ ਤਲਵ ਔਰਤ ਆਪਣਲ ਨਲਲ ਜਕਸਲ
ਪਜਰਵਲਰਕ ਮਸਬਰ ਨਰ ਸ ਲਹ ਕਲ ਜਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਜਵਵਚ ਜਲ ਸਕਦਟ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਵ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਜਵਵਚ ਜਲਣ ਮਦਕਲ ਆਪਣਲ ਅਤਲ
ਆਪਣਲ ਬਵਚਲ ਦਲ ਮਰਸਹ ਤਲ ਨਵਕ ਮਲਸਕ ਜਲਵ ਕਵਪੜਲ ਨਲਲ ਢਵਕ ਕਲ ਰਵਖਣਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਲ। ਜਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਜਵਵਚ ਜਸਹਤ
ਕਰਮਚਲਰਟਆਵ ਵਵਲਤ ਜਦਵਤਟਆਵ ਹਦਲਇਤਲਵ ਅਨਸ ਸਲਰ ਆਪਣਟ ਵਲਰਟ ਦਲ ਇਸਤਜਲਰ ਕਰਨ ਸਮਮ ਉਜਚਤ ਦਰ ਰਟ ਬਣਲ ਕਲ ਰਵਖਟ ਜਲਵਲ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਆ ਰਹਹਆਆ ਕਸਬਲਈਨਲਆ ਨਸ ਸ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼
ਖਲਤਹਬਲੜਹ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਹ ਟਹਮ ਨਲ ਰਲਜਪਪਰਲ-ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਨਹ ਸ਼ਨਲ ਹਲਈਵਲਅ 'ਤਲ ਲਲਇਆ ਨਲਕਲ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਹ ਉਪਰਲਲਲ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 15 ਅਪਪਹਲ :
ਖਲਤਹਬਲੜਹ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਨਸ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਆ ਰਹਹਆਆ ਕਸਬਲਈਨਲਆ ਨਸ ਸ ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼
ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਅਤਲ ਕਸਬਲਈਨ ਚਲਲਕਲਆ ਤਲ ਉਨਲ ਲਆ ਨਲਲ ਮਮਜਸਦ ਹਲਰ ਬਸਜ਼ਦਆਆ ਨਸ ਸ ਮਹਡਹਕਲ ਚਹਕਅਵਪ ਕਰਵਲਉਣ ਉਪਰਸਤ ਹਹ
ਅਵਗਲ ਭਲਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਮਪਵਖ ਖਲਤਹਬਲੜਹ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਸ ਵਵਲਤ ਗਜ਼ਠਤ ਕਮਲਟਹ ਨਲ ਰਲਜਪਪਰਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ
ਨਹ ਸ਼ਨਲ ਹਲਈਵਲਅ ਉਤਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਹ ਦਹ ਸਹਲਇਤਲ ਨਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਜਲਵਲੜਲ ਜ਼ਵਖਲ ਨਲਕਲਬਸਦਹ ਕਹਤਹ ਗਈ ਹਹ । ਕਮਲਟਹ ਦਲ
ਨਲ ਡਲ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਸਤਹਸ਼ ਕਪ ਮਲਰ, ਖਲਤਹਬਲੜਹ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫਸਰ ਨਸ ਸ ਲਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ l
ਮਪਵਖ ਖਲਤਹਬਲੜਹ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਸ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਪ ਪਜ਼ਹਰ ਤਵਕ 05 ਕਸਬਲਇਨਲਆ ਨਸ ਸ ਸਰਕਲਰ ਦਹਆਆ
ਹਦਲਇਤਲਆ ਅਨਪ ਸਲਰ ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼ ਕਹਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਲ ਇਹ ਨਲਕਲ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਦਨਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਵਹ ਜਲਰਹ ਰਹਲਗਲ । ਜਲ ਜ਼ਕਸਲ ਬਲਲਕ
ਜ਼ਵਵਚ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਕਸਬਲਇਨ ਜ਼ਕਸਲ ਹਲਰ ਰਸਤਲ ਤਤ ਆਉਦਹ ਹਹ ਤਲਆ ਬਲਲਕ ਅਫਸਰ ਆਪਣਲ ਇਲਲਕਲ ਜ਼ਵਵਚ ਮਸ਼ਹਨਲਆ
ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼ ਕਰਵਲਉਣਗਲ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਸਬਲ ਦਲ ਜ਼ਜਹੜਲ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਇਹ ਕਸਬਲਇਨਲਆ ਜਲਣਹਆਆ ਹਨ ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਆਆ ਦਲ
ਮਪਵਖ ਖਲਤਹਬਲੜਹ ਅਫਸਰਲਆ ਨਸ ਸ ਸਸਜ਼ਚਤ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲਗਲ। ਨਲਕਲਬਸਦਹ ਦਮਰਲਨ ਖਲਤਹਬਲੜਹ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਸਪਖਦਲਵ ਜ਼ਸਸਘ , ਤਲਜ਼ਜਸਦਰ
ਜ਼ਸਸਘ, ਰਲਜਵਹਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਲ ਰਣਬਹਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਹ ਮਮਜਸਦ ਸਨ।

2/4

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/271/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/18493/2020

ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਦਤਦ ਜਲਵਵਗਦ ਕਲਈ ਜ਼ਦਦਕਤ: ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ
ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਸਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਦਲ ਤਵ ਜ਼ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਲਦਸ ਮਪਖਦ ਸਸਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ ਵਦਲਲ ਮਸਡਦਆਨ ਦਲ ਦਕਰਲ
ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਪਸਬਸਧਲਨ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ
ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਤਵ ਮਸਡਦਆਨ ਜ਼ਵਦਚ ਖ਼ਰਦਦ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਯਕਦਨਦ
ਅਮਲਲ ਹ/ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 15 ਅਪਸਹਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਜ਼ਵਦਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਜ਼ਦਦਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਦਤਦ ਜਲਵਵਗਦ ਤਵ ਖਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਸਲਰਵ ਪਸਬਸਧ
ਮਪਕਸਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਦ ਫਸਲ ਦਲ ਇਦਕ ਇਦਕ ਦਲਣਲ ਖਰਦਜ਼ਦਆ ਜਲਵਵਗਲ। ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਜਜਲਲਵ ਜ਼ਵਦਚ 33
ਮਸਡਦਆਨ ਦਵ ਨਲਲ ਨਲਲ 24 ਸਹਲਰਲਨ ਦਦ ਵਦ ਖਰਦਦ ਕਕਦਰਲਨ ਵਜਲ ਵਰਤਲ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਤਵ ਆਉਣ ਵਲਲਵ ਸਮਕ ਜ਼ਵਦਚ ਹਲਰ
ਸਹਲਰਲਨ ਨਨ ਸ ਵਦ ਇਸ ਘਵਰਵ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਲਆਨਦਲ ਜਲਵਵਗਲ। ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਤਵ ਖਰਦਦ ਦਕਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ
ਸਲਰਦਆਨ ਲਲ ੜਹਦਦਆਨ ਸਲਵਧਲਨਦਆਨ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਵਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ। ਇਨਲ ਲਨ ਜ਼ਵਚਲਰਲਨ ਦਲ ਪਸਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਦ
ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਸਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਦਲ ਨਵ ਅਮਲਲ ਹ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਸਮਵਤ ਜ਼ਜਜਲਲਵ ਦਦਆਨ ਵਦਖ ਵਦਖ ਅਨਲਜ ਮਡਦਆਨ ਦਲ ਦਕਰਲ ਕਰਨ
ਮਕਕਵ ਕਦਤਲ। ਇਸ ਮਕਕਵ ਜ਼ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਲਦਸ ਮਪਖਦ ਸਸਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ ਵਦ ਉਨਲ ਲਨ ਦਵ ਨਲਲ ਸਨ।
ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਵ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਤਵ ਖ਼ਰਦਦ ਪਸਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਵਦਚ ਸਲਮਲ ਹਲਣ ਵਲਲਵ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਨ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ
ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਮਲਸਕ ਤਵ ਹਲਰ ਲਲ ੜਹਦਦ ਸਮਦਗਰਦ ਮਪਹਦਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ। ਇਸ ਦਵ ਨਲਲ ਹਦ ਮਡਦਆਨ ਤਵ
ਸਹਲਰਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਫਸਲ ਉਤਲਰਨ ਲਈ ਜ਼ਵਸਵਸ ਮਲਰਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ ਤਲਨ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਲਲ ੜਹਦਲ
ਫਲਸਲਲ ਬਣਲ ਕਵ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਵ।
ਸਸਦਮਤਦ ਜ਼ਗਦਲ ਨਵ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਆੜਤਦਆਨ ਜ਼ਰਦਏ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਦਤਵ ਗਏ ਹਨ ਅਤਵ ਜ਼ਜਹੜਵ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜਹੜਵ
ਜ਼ਦਨ ਦਲ ਟਲਕਨ ਜ਼ਮਲਵ ਗਲ ਉਹ ਉਸਵ ਜ਼ਦਨ ਹਦ ਆਪਣਦ ਫਸਲ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਦਚ ਲਹ ਕਵ ਆਵਵਗਲ। ਇਸ ਨਲਲ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਦਚ ਭਦੜ ਹਲਣ ਤਲ
ਬਚਲਅ ਹਲਵਵਗਲ ਅਤਵ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਦਲਲ ਦਦਸਦਆਨ ਸਲਰਦਆਨ ਸਲਵਧਲਨਦਆਨ ਦਦ ਪਲਲਣਲ
ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲ ਸਕਵਗਦ। ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਦ ਫ਼ਸਲ ਦਲ ਦਲਣਲ-ਦਲਣਲ ਖ਼ਰਦਜ਼ਦਆ ਜਲਵਵਗਲ ਤਵ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਵ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦ ਜ਼ਦਦਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਦਤਦ ਜਲਵਵਗਦ। ਮਸਡਦਆਨ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਵ ਬਹਠਣ, ਪਦਣ ਵਲਲਵ ਪਲਣਦ ਅਤਵ
ਪਖਲਜ਼ਨਆਨ ਦਵ ਪਪਖ਼ਤਲ ਪਸਬਸਧ ਕਦਤਵ ਗਏ ਹਨ।
ਡਦ.ਸਦ. ਨਵ ਲਲ ਕਲਨ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਰਜ਼ਹ ਕਵ ਹਦ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਵਦਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਸਲਥ ਦਵਣ ।
ਇਸ ਮਕਕਵ ਐਸ.ਪਦ.(ਡਦ) ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਡਦ.ਐਮ. ਅਮਲਲ ਹ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸਰਮਲ, ਡਦ.ਐਸ.ਪਦ. ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,
ਡਦ.ਐਸ.ਪਦ. ਹਰਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਬਡਨ ਸਗਰ ਸਮਵਤ ਵਦਖ ਵਦਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਨ ਦਵ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ 'ਚ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ
ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਰ ਪਨਲਆ ਨਲਲ ਹਦ ਵਵਚਣ ਲਈ ਲਲ ਕਵ ਆਏ ਆਪਣਦ ਫਸਲ
ਖਮਲਣਣ ਤਵ ਨਲਨਲ ਵਲਲ 'ਚ ਹਲਈ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ
ਖਮਲਣਣ /ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 15 ਅਪਪਲਲ:
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਣ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਵ ਮਵਦਵਨਜ਼ਰ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਕਣਕ ਦਦ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਖਰਦਦ ਲਈ ਕਦਤਵ
ਸਸ਼ਚਵਜਵ ਪਪਬਸਧਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲਈ । ਪਜ਼ਹਲਵ ਜ਼ਦਨ ਖਮਲਣਣ ਮਸਡਦ
ਜ਼ਵਵਚ 32 ਮਦਜ਼ਟਪ ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤਵ ਨਲਨਲ ਵਲਲ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ 25 ਮਦਜ਼ਟਪ ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਅਤਵ ਇਵਥਵ ਜ਼ਕਸਲਨ
ਆਪਣਦ ਫ਼ਸਲ ਕਵਵਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਮਸ਼ਹਵਈਆ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਕਰ ਪਨਲਆ ਨਲਲ ਹਦ ਲਲ ਕਵ ਪਸ਼ਵਜਵ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਵ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਖਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਮਸ਼ਸ਼ਕਲ ਪਵਸ਼
ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਵਗਦ।
ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਦਵ ਗਵਟਲਆ 'ਤਵ ਤਲਇਨਲਤ ਮਲਰਕਦਟ ਕਮਵਟਦ ਦਵ ਕਰਮਚਲਰਦਆਆ ਅਤਵ ਪਸ਼ਜ਼ਲਸ
ਕਰਮਚਲਰਦਆਆ ਨਵ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਵ ਹਵਥ ਸਲਨਵਟਲਈਜ਼ ਕਰਵਲਏ ਅਤਵ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਵਚ ਉਨਲ ਲਆ ਦਲ ਕਰ ਪਨ ਦਵਖਣ ਮਗਰਣ ਕਣਕ ਦਦ ਨਮਦ
ਚਲਕ ਕਰਕਵ ਹਦ ਮਸਡਦ ਦਵ ਅਸਦਰ ਜਲਣ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ।
ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਵ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਆਮਲਰਦ ਦਦਰਲਨ ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖਰਦਦ ਲਈ ਕਦਤਵ ਸਸ਼ਚਵਜਵ ਪਪਬਸਧਲਆ ਸਬਸਧਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ
ਸ਼ਲਲਘਲ ਵਦ ਕਦਤਦ। ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਵ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਦ ਸਸ਼ਵਕਦ ਫ਼ਸਲ ਹਦ ਆਪਣਵ
ਆੜਤਦਆਆ ਨਲਲ ਤਲਲਮਵਲ ਕਰ ਕਵ ਅਤਵ ਪਲਸ ਨਲਲ ਹਦ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲ ਕਵ ਆਉਣ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਵ ਜ਼ਦਵਕਤ ਦਲ
ਸਲਹਮਣਲ ਨਲ ਕਰਨਲ ਪਵਵ। ਉਨਲ ਲਆ ਨਵ ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਦਵ ਖਰਦਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਨਲਲ ਜਸ਼ੜਵ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਨਰ ਸ ਸਖ਼ਤ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ
'ਚ ਆਈ ਕਣਕ ਦਦ ਤਸ਼ ਰਸਤ ਖਰਦਦ ਕਰ ਕਵ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਵਦ ਨਲਲਲ -ਨਲਲ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਵ।
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