File No.DIPR/136/2020-DPRO Tarn Taran
I/19929/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤ੍ਰਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਵਨ ਖਰੀਦ ਿਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰ੍ਸਨ ਵੱ ਿੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿ੍ਵ੍ਯੋਗ ਪ੍ਬੰਧ-ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਡ੍. ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਿ ਵੇਚਣ ਿਈ ਜ਼ਕਸ੍ਨਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ੍ਵੇਗੀ ਜ਼ਡਪਪੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ
ਹਿਕ੍ ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਪੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਨੇ ਅੱ ਜ ਦ੍ਣ੍ ਮੰ ਡੀ ਝਬ੍ਿ ਜ਼ਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਰੂਰੂ ਕਰਵ੍ਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਤਰਨ ਤ੍ਰਨ, 23 ਅਪ੍ਿ
ੈ :
ਹਿਕ੍ ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਤਰਨ ਤ੍ਰਨ ਡ੍. ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਪੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਸ੍ੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮ੍ਰ ਸੱ ਭਰਵ੍ਿ ਨੇ ਅੱ ਜ ਦ੍ਣ੍ ਮੰ ਡੀ ਝਬ੍ਿ ਜ਼ਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੂਰੂ ਕਰਵ੍ਈ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਉਣ ਵ੍ਿੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਨ ਦ੍ ਫੁੱ ਿਨ ਨ੍ਿ ਸਵ੍ਗਤ ਕੀਤ੍ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨ ਤ੍ਰਨ ਸ੍ੀ ਰਜਨੀਰ
ਅਰੋੜ੍ ਤੋ ਇਿ੍ਵ੍ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ ਵੀ ਹ੍ਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਿਜ਼ਦਆਂ ਹਿਕ੍ ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਡ੍. ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿਗ੍ਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੌਰ੍ਨ ਜ਼ਕਸ੍ਨਨ ਪ੍ਤੀ
ਸਰਕ੍ਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤ੍ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ੍ਵੇਗੀ।ਉਹਨਨ ਜ਼ਕਹ੍ ਕਰੋਨ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੇ ਚੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਵਨ ਖਰੀਦ ਿਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍
ਪ੍ਰ੍ਸਨ ਵੱ ਿੋ ਰਿ੍ਵ੍ਯੋਗ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਲਨ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜ੍ਬ ਕੈਪਪਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਵ ਵੱ ਿੋ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਨ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਵਧ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਨ੍ ਹੋਣ ਦੇਣ ਿਈ ਕੂਪਨ ਜ਼ਸਸਪਮ ਚਿ੍ਉਣ ਦੀ
ਰਿ੍ਵ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨ੍ਿ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਵਨਤ੍ ਨ੍ਿ ਨੇਪਰੇ ਚੜਲੇਗ੍, ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਤੋ ਰੋਕਥ੍ਮ ’ਚ ਮੱ ਦਦ ਜ਼ਮਿੇ ਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਪੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਸ੍ੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮ੍ਰ ਸੱ ਭਰਵ੍ਿ ਨੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਮੰ ਡੀ ਅਮਿੇ ਅਤੇ ਆੜਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਵਰਵ ਭਰ ’ਚ ਫੈਿੀ ਮਹਨਮ੍ਰੀ ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਤੋ ਆਪਣੇ ਸਪ੍ਫ਼ , ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਮੁਨੀਮਨ, ਤੋਜ਼ਿਆਂ, ਿੇ ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਨ ਨੂੰ ਬਚ੍ਉਣ ਿਈ ਜ਼ਜੱ ਥੇ “ਸੋਰਿ ਜ਼ਡਸਪਟਜ਼ਸੰ ਗ” ’ਤੇ ਪੂਰ੍ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਦੀ
ਸੈਨੇਪ੍ਈਜ਼ੇਰਨ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨ੍ਿ ਕਰਵ੍ਈ ਜ੍ਵੇ। ਿੇ ਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਿੇ ਨੂੰ ਬ੍ਕ੍ਇਦ੍ ਮ੍ਸਕ ਪਜ਼ਹਨ੍ਉਣੇ ਿ੍ਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜ੍ਣ।ਉਹਨਨ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਪਣੀ
ਫਸਿ ਵੇਚਣ ਿਈ ਜ਼ਕਸ੍ਨਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਹੀ ਆੁੳਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ੍ਵੇਗੀ। ਉਹਨਨ ਜ਼ਕਸ੍ਨਨ ਨੂੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਆਪਣੀ ਫਸਿ ਸੁਕ੍ ਕੇ ਹੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਡ੍. ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਪੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਵੱ ਿੋ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੰੰ ਮ ਕਰਨ ਵ੍ਿੀ ਿੇ ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਨ ਨੂੰ ਮ੍ਸਕ ਵੀ ਵੰ ਡੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰ ਡੀ ’ਚ ਜ਼ਜਣਸ ਿੈ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਕਸ੍ਨਨ ਨੇ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਕੋਜ਼ਵਡ ਨ੍ਿ ਜ਼ਨਪਪਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਵਨ ਖਰੀਦ ਿਈ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਕੀਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਦੀ
ਰਿ੍ਵ੍ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਕੀਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ’ਤੇ ਤਸੱ ਿੀ ਪ੍ਗਪ੍ਈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤ੍ਰਨ
ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਰ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਵਨ ਨ੍ਰੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ
22 ਅਪ੍ੈਿ ਤੱ ਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਨੰ ਸੀਰਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 19746 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ
ਤਰਨ ਤ੍ਰਨ, 23 ਅਪ੍ਿ
ੈ :
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਸ੍ੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮ੍ਰ ਸੱ ਭਰਵ੍ਿ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿੇ ੍ਹ ਦੇ ਸ੍ਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਰ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਵਨ ਨ੍ਰੀ ਹੈ।ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭ੍ਾਰ
ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਨੰ ਸੀਰਂ ਨੇ ਨੁਮ੍ਇੰ ਜ਼ਦਰਂ ਨ੍ਿ ਕੀਤੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਾ ਦੌਰ੍ਨ ਉਨਲਰ ਦੱ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿੇ ੍ਹ ਦੀਰਂ ਮੰ ਡੀਰਂ ’ਚ ਬੁੱ ਧਵ੍ਰ ਤੱ ਕ 21770 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ
ਰਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਨਸ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਨੰ ਸੀਰਂ ਵੱ ਿੋਂ 19746 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਨ੍ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨਨਰਿ ਸ੍ੀ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਵ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਜ਼ਵਕ੍ਸ ਸ੍ੀਮਤੀ ਪਰਮਨੀਤ ਕੌ ਰ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨ ਤ੍ਰਨ ਸ੍ੀ ਰਨਨੀਿ
ਅਰੋੜ੍, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪੱ ਟੀ ਸ੍ੀ ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਵ ਧ੍ਿੀਵ੍ਿ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਖਡੂਰ ਸ੍ਜ਼ਹਬ ਸ੍ੀ ਰ੍ਨੇਿ ਿਰਮ੍, ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਖੁਰ੍ਕ ਤੇ ਸਪਿ੍ਈ ਕੰ ਟਰੋਿਰ ਿ੍ੀਮਤੀ ਨਸਨੀਤ ਕੌ ਰ
ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ੀ ਅਨੈਪ੍ਿ ਜ਼ਸੰ ਵ ਰੰ ਧ੍ਵ੍ ਤੋਂ ਇਿ੍ਵ੍ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਏਨੰ ਸੀਰਂ ਦੇ ਨੁਮ੍ਇੰ ਦੇ ਵੀ ਹ੍ਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਰਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਜ਼ਸਰ ਨਹੀ ਰਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਨ੍ਵੇਾੀ । ਜ਼ਜ਼ਿੇ ੍ਹ ਦੀਰਂ ਅਨ੍ਨ ਮੰ ਡੀਰਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰਉਣ ਵ੍ਿੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਦੀ ਫਸਿ
ਦੀ ਨ੍ਿੋ -ਨ੍ਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਨ੍ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਸ੍ਨ੍ ਨੂੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮੰ ਡੀਰਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸੁੱ ਕੀ ਕਣਕ ਹੀ ਿੈ ਕੇ ਰਉਣ ਤਰ ਨੋ ਫਸਿ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਨ੍
ਸਕੇ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਿ ਕਰਜ਼ਦਰਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋਂ ਨ੍ਰੀ ਹਦ੍ਇਤਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨ੍ਿ ਪ੍ਿਣ੍ ਕੀਤੀ ਨ੍ਵੇ ।ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ੍ਨ ਮੰ ਡੀਰਂ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਰਪਸ ਜ਼ਵਚ “ਿੋਸਿ ਜ਼ਡਟੈਜ਼ਸੰ ਾ” ਕ੍ਇਮ ਰੱ ਖਣ੍ ਯਕੀਨੀ ਬਣ੍ਉਣ।ਮੰ ਡੀਰਂ ’ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਿਰਉਣ ਸਮੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰ੍ਿੀ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਬਠ੍ਉਣ ਤੋਂ ਾੁਰੇਜ਼
ਕੀਤ੍ ਨ੍ਵੇ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਕ 22 ਅਪ੍ਿ
ੈ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਰਂ ਮੰ ਡੀਰਂ ਜ਼ਵੱ ਚ 21770 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਮਦ ਹੋਈ। ਮੰ ਡੀਰਂ ’ਚ ਪਹੰ ੁੁਚੀ ਕਣਕ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ 19746 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਨੰ ਸੀਰਂ ਵੱ ਿੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਨ੍ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ । ਉਹਨਰ ਦੱ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਕ ਪਨਾਰੇਨ ਵੱ ਿੋਂ 5381 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ, ਐੱਫ਼. ਸੀ. ਰਈ. ਵੱ ਿੋਂ 3657, ਮ੍ਰਕਫੈੱਡ
ਵੱ ਿੋਂ 3623 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱ ਿੋਂ 3222 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪੰ ਨ੍ਬ ਵੇਅਰਹ੍ਊਸਿਕਸ ਕ੍ਰਪੋਰੇਿਨ ਵੱ ਿੋਂ 3863 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਾਈ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਲਰਨ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਰਮਜ਼ਲਨ ਮਹਹਨਨ ਨਨ ਸ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਮਨਲਉਣ ਸਬਸਧਹ ਜਲਰਹ ਕਹਤਹ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਹ-ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਮਸਸਜ਼ਲਮ ਭਲਈਚਲਰਨ ਨਨ ਸ ਸਰਕਲਰ ਦਨ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਸ਼ ਦਹ ਜ਼ਧਆਨ ਨਲਲ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਹ ਕਹਤਹ ਅਪਹਲ
ਤਰਨ ਤਲਰਨ, 23 ਅਪਪਪਲ :
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਕਲਜ਼ਵਡ -19 ਮਹਲਸ਼ਮਲਰਹ ਦਨ ਮਵਦਨਨਜ਼ਰ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਰਮਜ਼ਲਨ ਮਹਹਨਨ ਨਨ ਸ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਮਨਲਉਣ ਸਸਬਸਧਹ ਇਵਕ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਹ ਜਲਰਹ ਕਹਤਹ ਹਪ ।
ਇਸ ਸਬਸਧਹ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਸ਼ ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਲਰਨ ਸਪਹ ਪਰਦਹਪ ਕਸ ਮਲਰ ਸਵਭਰਵਲਲ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਮਨਸ ਵਖਹ ਮਨਲ ਜਲਲ ਰਲਹਹ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ
ਰਲਕਣ ਦਨ ਉਦਨਸ਼ ਨਲਲ ਲਲ ਕਲਸ਼ ਦਹ ਖਸਵਲਹ ਆਵਲਜਲਈ `ਤਨ ਪਲਬਸਦਹ ਲਗਲਈ ਹਪ ਅਤਨ ਇਕਵਠ ਕਰਨ ‘ਤਨ ਵਹ ਰਲਕ ਲਗਲ ਜ਼ਦਵਤਹ ਹਪ।ਉਹਨਲਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ -19 ਮਹਲਸ਼ਮਲਰਹ ਕਲਰਨ ਪਪਦਲ ਹਲਏ
ਇਸ ਸਸਕਟਕਲਲਹ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਰਮਜ਼ਲਨ ਦਨ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਮਹਹਨਨ ਦਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਲਉਣ ਵਲਲਹਆਸ਼ ਥਲਵਲਸ਼ `ਤਨ ਕਸ ਝ ਖਲਸ ਰਲਕਥਲਮ ਉਪਲਵਲਸ਼ ਤਨ ਸਲਵਧਲਨਹਆਸ਼ ਦਹ ਜ਼ਧਆਨ ਨਲਲ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਹ
ਲਲ ੜ ਹਪ।
ਉਹਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਮਸਸਜ਼ਲਮ ਭਲਈਚਲਰਨ ਨਨ ਸ ਅਪਹਲ ਕਹਤਹ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਲਰਨ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਸ਼ ਦਹ ਜ਼ਧਆਨ ਨਲਲ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਲਰਹਆਸ਼ ਮਸਜ਼ਜਦਲਸ਼ /
ਦਰਗਲਹਲਸ਼ / ਇਮਲਮਬਲਜ਼ੜਆਸ਼ ਅਤਨ ਹਲਰ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਸਸਥਲਵਲਸ਼ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਹਆਸ਼ ਅਤਨ ਲਲ ਕਲਸ਼ ਨਨ ਸ ਇਕਵਠ ਕਰਕਨ ਨਮਲਜ਼ਲਸ਼ (ਜ਼ਨਮਜ਼-ਏ-ਬਲਜਲਮਤ)ਅਦਲ ਕਰਨ, ਜਸਸਮਨ ਦਹ ਨਮਲਜ਼ ਸਮਨਤ ਤਰਲਵਹ
ਅਦਲ ਕਰਨ ਦਹ ਮਸਕਸਮਲ ਮਨਲਹਹ ਹਲਵਨਗਹ। ਲਲ ਕਲਸ਼ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਹ ਜਲਸ਼ਦਹ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਲ ਆਪਣਨ ਘਰਲਸ਼ ਤਤ ਹਹ ਨਮਲਜ਼ ਅਦਲ ਕਰਨ । ਉਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਰਸ, ਪਬਜ਼ਲਕ ਅਤਨ ਪਪਲਈਵਨਟ
ਇਫਤਲਰ ਪਲਰਟਹਆਸ਼ / ਕਲਰਜਲਸ਼, ਦਲਵਤ-ਏ-ਸਨਹਰਹ ਅਤਨ ਸ਼ਰਧਲਲਨ ਆਸ਼ ਦਹ ਇਕਵਤਰਤਲ ਵਲਲਨ ਜ਼ਕਸਨ ਵਹ ਹਲਰ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਮਲਗਮਲਸ਼ ਸਮਨਤ ਹਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਨ ਜਸ਼ਨਲਸ਼ ਦਲ ਸਖਤਹ ਨਲਲ ਪਰਹਨਜ਼ ਕਹਤਲ
ਜਲਵਨ।
ਉਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਜ਼ਜਦ ਦਨ ਅਸਦਰ ਜਨਸ, ਸ਼ਰਬਤ ਜਲਸ਼ ਖਲਣ-ਪਹਣ ਦਹਆਸ਼ ਹਲਰ ਚਹਜ਼ਲਸ਼ ਜਲਸ਼ ਘਰ-ਘਰ ਜਲ ਕਨ ਵਸਡਹਆਸ਼ ਜਲਣ ਵਲਲਹਆਸ਼ ਚਹਜ਼ਲਸ਼ ਦਹ ਜਨਤਕ ਵਸਡ `ਤਨ ਪਨਰਹ ਤਰਲਸ਼ ਪਲਬਸਦਹ ਹਪ। ਇਸ
ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਖਲਣ ਪਹਣ ਦਹਆਸ਼ ਵਸਤਲਸ਼ ਦਹਆਸ਼ ਦਸ ਕਲਨਲਸ਼/ ਰਨਹੜਹਆਸ਼ ਨਨ ਸ ਮਸਜ਼ਜਦ ਦਨ ਨਨ ੜਨ ਲਗਲਉਣ ਨਹਹ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਨਗਲ।
ਉਨਲ ਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਲਸ਼ ਤਤ ਮਦਜਨਦ ਜ਼ਸਹਤ ਸਮਵਜ਼ਸਆਵਲਸ਼ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਸ਼ਨਗਰ, ਜ਼ਦਲ ਦਹਆਸ਼ ਜ਼ਬਮਲਰਹਆਸ਼ ਆਜ਼ਦ ਵਲਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤਹਆਸ਼ ਨਨ ਸ ਸਹਹ ਡਲਕਟਰਹ ਸਲਲਹ ਤਤ ਬਲਅਦ ਹਹ ਰਲਜ਼ਲ ਰਵਖਣਲ ਚਲਹਹਦਲ
ਹਪ। ਉਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਜ਼ਜਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜਨਤਕ ਸਸਬਲਧਨ ਦਹ ਵਰਤਤ ਕਨਵਲ ਸਥਲਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਹਆਸ਼ ਦਸ ਆਰਲ ਜ਼ਕਸਨ ਜ਼ਕਸਮ ਦਹ ਘਲਸ਼ਣਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਸ਼ ਲਲ ੜ ਪਪਣ ਤਨ ਸਨਹਰਹ ਦਨ ਅਸਤ ਅਤਨ ਇਫਤਲਰ
ਸਮਮ ਦਹ ਸ਼ਸਰਨਆਤ ਸਬਸਧਹ ਘਲਸ਼ਣਲ ਲਈ ਹਹ ਕਹਤਹ ਜਲਣਹ ਚਲਹਹਦਹ ਹਪ।
ਉਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਸ਼ ਅਨਸ ਸਲਰ ਲਲ ਕਲਸ਼ ਨਨ ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਹਹ ਰਜ਼ਹਣਲ ਚਲਹਹਦਲ ਹਪ ਅਤਨ ਜ਼ਰਸ਼ਤਨਦਲਰਲਸ਼, ਜ਼ਮਵਤਰਲਸ਼, ਗਸਆਸ਼ਢਹਆਸ਼ ਆਜ਼ਦ ਨਨ ਸ ਇਨਲਸ਼ ਜ਼ਦਨਲਸ਼ ਦਦਰਲਨ ਹਰ ਸਮਮ ਜ਼ਕਸਨ ਵਹ ਜ਼ਵਅਕਤਹ
ਤਤ ਘਵਟਲ ਘਵਟ 1 ਮਹਟਰ ਦਹ ਦਨ ਰਹ ਬਣਲ ਕਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਹ ਦਨ ਜ਼ਨਯਮ ਦਹ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਹ ਚਲਹਹਦਹ ਹਪ । ਉਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਲਉਣ ਅਤਨ ਸ਼ਸਭਕਲਮਨਲਵਲਸ਼ ਦਨਣ ਲਈ ਹਲਰਲਸ਼ ਨਨ ਸ ਜਵਫਹ ਪਲਉਣ
ਅਤਨ ਹਵਥ ਜ਼ਮਲਲਉਣ ਤਤ ਵਹ ਪਰਹਨਜ਼ ਕਰਨਲ ਚਲਹਹਦਲ ਹਪ।
ਸਸਚਲਰ ਅਤਨ ਜ਼ਦਲਹ ਪਪਗਟਲਵਨ ਦਨ ਹਲਰ ਢਸਗਲਸ਼ ਬਲਰਨ ਦਵਸਜ਼ਦਆਸ਼ ਉਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਲ `ਤਨ ਹਵਥ ਰਵਖਣਲ, ਹਵਥ ਲਜ਼ਹਰਲਉਣਲ, ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਹਲਲਉਣਲ ਆਜ਼ਦ ਨਨ ਸ ਇਕ ਦਨ ਜਨ ਨਨ ਸ ਵਧਲਈ ਦਨਣ ਦਨ ਉਦਨਸ਼
ਲਈ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ।ਉਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲ ਕਲਸ਼ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਹ ਜਲਸ਼ਦਹ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਲ ਆਪਣਨ ਘਰਲਸ਼ ਤਤ ਹਹ ਨਮਲਜ਼ ਅਦਲ ਕਰਨ ਅਤਨ ਰਮਜ਼ਲਨ ਦਦਰਲਨ ਇਫ਼ਤਲਰ ਅਤਨ ਜਸ਼ਨਲਸ਼ ਲਈ
ਹਰ ਤਰਲਸ਼ ਦਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਇਕਵਠਲਸ਼ ਤਤ ਪਰਹਨਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨਲਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਬਲਈਲ ਅਤਨ ਹਲਰ ਇਲਪ ਕਟਪ ਲਜ਼ਨਕ ਮਹਡਹਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਲਸ਼ ਦਸ ਆਰਲ ਵਧਲਈਆਸ਼ ਦਨਣ ਲਈ ਇਸਤਨਮਲਲ ਕਹਤਲ ਜਲਣਲ ਚਲਹਹਦਲ
ਹਪ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਦੀਆਿਂ ਾਾਰਕਜ਼ਕ ਤੇ ਸਕਾਜ ਸੇਮੀ ਸੰ ਸਥਾਮਂ ਮੱ ਖ-ਮੱ ਖ ਸੇਮਾ ਕਾਰਜਂ ਜ਼ਮੱ ਚ ਮੱ ਾ ਚੜ੍ ਕੇ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਿਂ ਹਨ-ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਕਸ਼ਨਰ
ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਮਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਜ਼ਹਿ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ 50 ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਜ਼ਕੱ ਟਂ ਅਤੇ 300 ਟਜ਼ਰਪਲ ਲੇ ਅਰ ਕਾਸਕ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 23 ਅਪ੍ਰਲ
ੈ :--ਕੋਵਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਵਜ਼ਲਲੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਵਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿੀ ਸੰ ਸਥਾਵਿਾ ਵਿੱ ਖ -ਵਿੱ ਖ ਸੇਵਿਾ ਕਾਰਜਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਚੜਲ ਕੇ ਵਹੱ ਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ
ਵਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਾ ਕਰਵਦਆਂ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਦਮਾਰ ਸੱ ਭਰਵਿਾਲ ਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਲੜੀ ਤਵਹਤ ਅੱ ਜ ਬਾਬਾ ਸੁਦੱ ਖਾ ਵਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਿਾਰ
ਹੇਠ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਿਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱ ਲੋ 50 ਪੀ. ਪੀ. ਰ. ਵਕੱ ਟਾ ਅਤੇ 300 ਟਵਰਪਲ ਲੇ ਅਰ ਮਾਸਕ ਵਜ਼ਲਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸੁਦਵਰੰ ਦਰ ਵਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਤੋ ਗੁਦਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰ ਘ ਵਿੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਹਨਾ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਿਾ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਿਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱ ਗ 70 ਸੇਵਿਕਾ ਵਿੱ ਲੋ ਵਜ਼ਲਲਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱ ਲੋ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਕੈਪ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਵਿੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸੁਦੱ ਖਾ ਵਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰ ਨਵਿਾਦ ਕਰਵਦਆਂ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀ . ਪੀ.
ਰ. ਵਕੱ ਟਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵਸਹਤ ਵਵਿਭਾਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜ਼ਲਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਪਲ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਿੇਗਾ ਵਕ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਜਾ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਕੋਰ ਵਿੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਤੋ ਵਿਾਝਾ ਨਾ ਰਵਹ ਜਾਵਿੇ।ਇਸ ਲਰ ਵਜ਼ਲਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱ ਲੋ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਦਸਾਰ ਮੁਦਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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