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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ
ਪਪਪਸ ਨਲ ਟ 1
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਤ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਬਹਪਤ ਹਡ ਵਧਡਆ ਪਪਬਸਧ
ਕਡਤਤ
ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਤ ਦਲਖਲ ਹਪਸਜ਼ਦਆਆ ਟਰਪਕਟਰ/ਟਰਲਲਡਆਆ `ਤਤ ਕਡਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਪ ਸਪਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਦਲ ਜ਼ਛੜਕਲਅ
ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਨ ਸ ਪਲਸ ਪਪਲਪਤ ਹਲਇਆ ਹਪ ਉਹਡ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਪਸਕਡ ਕਣਕ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ -ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ 19 ਅਪਪਪਲ 2020.
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਤ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਸਲਤ ਨਲ ਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19) ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਤਲ ਹ ਦਡਆਆ
ਸਮਨਹ ਦਲਣਲ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਸਚ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ ਦਤ ਪਪਖ਼ਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਤ ਗਏ ਹਨ। ਦਲਣਲ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਸਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਆਪਣਡ
ਫ਼ਸਲ ਵਤਚਣ ਜ਼ਵਸਚ ਕਲਈ ਮਪਸ਼ਕਲ ਪਤਸ਼ ਨਹਹ ਆ ਰਹਡ ਹਪ। ਇਨਲ ਲਆ ਸ਼ਬਦਲਆ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਪਖਜ਼ਤਆਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਲਨ
ਜਸਬਡਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਮਸਡਡ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਡ ਕਣਕ ਦਡ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਮਮਕਤ ਕਡਤਲ।
ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਪਖਜ਼ਤਆਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਵਰਗਡ ਜ਼ਬਮਲਰਡ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਵਸਲਤ ਜਲਰਡ
ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਡ ਮਸਡਡ ਬਲਰਡ ਤਤ ਮਲਰਕਡਟ ਕਮਤਟਡ ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡਆਆ ਵਸਲਤ ਪਲਲਣਲ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਪ । ਉਨਲਆ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਆ
ਜ਼ਵਚ ਪਹਪਸਚਣ `ਤਤ ਟਰਪਕਟਰ/ਟਰਲਲਡਆਆ `ਤਤ ਸਪਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਦਲ ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਡਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਪ ਅਤਤ ਪਲਸ ਚਪਕ ਕਡਤਤ ਜਲਆਦਤ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਵਲਲਤ ਵਡ ਆਪਣਡ ਜ਼ਡਊਟਡ ਪਨਰਡ ਤਨਦਤਹਡ ਨਲਲ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ ਅਤਤ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਸਰਕਲਰ ਦਡਆਆ
ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਲ ਪਲਲਨ ਕਰਵਲ ਰਹਤ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਪਲਣਡ ਦਤ ਵਧਡਆਆ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤਤ
ਜ਼ਕਸਲਨ ਤਤ ਲਤ ਬਰ ਵਲਲਤ ਕਪ ਝ-ਕਪ ਝ ਸਮਮ ਬਲਅਦ ਆਪਣਤ ਹਸਥ ਧਧਦਤ ਹਨ।ਉਨਲ ਲਆ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡ ਜ਼ਵਚ ਆਪਸਡ ਦਨ ਰਡ ਦਲ ਪਨਰਲ
ਜ਼ਧਆਨ ਰਸਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ।
ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜਸਬਡਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮ ਆਪਣਡ ਕਣਕ ਦਡ ਫਸਲ ਸਵਤਰਤ ਮਸਡਡ ਜ਼ਵਸਚ ਲਪ ਕਤ ਆਇਆ ਹਲਆ ਤਤ
ਮਸਡਡ ਦਤ ਐਟਰਡ ਗਤਟ ਤਤ ਮਤਰਤ ਟਰਪਕਟਰ ਟਰਲਲਡ ਨਨ ਸ ਸਪਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਤਤ ਮਸਡਡ ਆਉਜ਼ਦਆਆ ਹਡ ਮਤਰਡ ਫਸਲ ਨਨ ਸ ਲਲਹ
ਕਤ ਪਸਖਲ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਤਤ ਹਪਣ ਇਸ ਦਡ ਤਪ ਲਲਈ ਹਲਣ ਜਲ ਰਹਡ ਹਪ। ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਰਤਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਵਤਰਤ ਆਪਣਡ
ਫਸਲ ਮਸਡਡ ਲਪ ਕਤ ਆਉਦਲ ਹਪ ਅਤਤ ਸ਼ਲਮ ਤਸਕ ਉਸ ਦਡ ਫਸਲ ਜ਼ਵਸਕ ਜਲਆਦਡ ਹਪ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਤ ਘਰ ਪਹਸੁਪਚ ਜਲਆਦਲ ਹਪ।
ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਇਸ ਵਲਰ ਰਲਤ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਨਹਹ ਗਪਜ਼ਲਰਨਡ ਪਪ ਰਹਡ।ਉਨਲ ਲਆ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਪਲਣਡ
ਦਡਆਆ ਟਮਕਡਆਆ ਇਸ ਪਪਕਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਤ ਲਗਲਈਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ ਜ਼ਕ ਪਪਰ ਨਲਲ ਦਬਲਉਣ `ਤਤ ਪਲਣਡ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲਸਗ
ਪਮਦਲ ਹਪ ਅਤਤ ਨਲ ਨਨ ਸ ਹਸਥ ਲਗਲਉਣ ਦਡ ਜ਼ਰਨਰਤ ਨਹਹ ਪਮਦਡ।
ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪ. ਕਪ ਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਸਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਦਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਡਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਡ ਕਣਕ ਦਡ ਫ਼ਸਲ
ਪਨਰਡ ਤਰਲਆ ਪਕਲ ਕਤ ਤਤ ਪਲਸ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰਸਤ ਹਡ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਸਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਤ ਪਪਕਲਰ ਦਡ ਮਪਸ਼ਕਲ
ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਨਲ ਕਰਨਲ ਪਵਤ। ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਡ ਹਰ ਸਸਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਪ ਤਤ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਸਚ ਕਣਕ ਦਡ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ, ਖ਼ਰਡਦ ਤਤ ਅਦਲਇਗਡ ਸਬਸਧਡ ਕਲਈ ਜ਼ਦਸਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਸਤਡ ਜਲਵਤਗਡ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਆ 18 ਅਪਪਪਲ ਸ਼ਲਮ ਤਸਕ 25055 ਮਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ ਕਡਤਡ ਜਲ ਚਪਸਕਡ ਹਪ।
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