ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਓ ਸੰ ਯਓ ਅਫ਼ਸਯ, ਫਜ਼ ੰ ਡਾ
ਫਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਿਚ ਓਣਓ ਔਯੀਦ ਦਾ ਆਂਓੜਾ ੁੱ ਜ਼ਜਆ 9.46 ਰੁੱਔ ਟਨ ਤੇ
1625 ਓਯੜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਕੀਆਂ ਓੀਤੀਆਂ
ਫਜ਼ ੰ ਡਾ, 15 ਭਈ ਜ਼ਿਰਾ ਫੰ ਜ਼ ਡਾ ਜ਼ਿਚ ਓਣਓ ਔਯੀਦ ਦਾ ਆਂਓੜਾ 9,46,514 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ ਟਨ ਨੰ ਾਯ ਜ਼ਕਆ ਹੈ। ਇਹ
ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਫੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਹਣ ਤੁੱ ਓ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਓੁੱ ਰ
9,50,314 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ ਟਨ ਓਣਓ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਯਾਂ ਜ਼ਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ ਨੰ ਹਣ ਤੁੱ ਓ 1625 ਓਯੜ ਯਏ ਦੀ
ਅਦਾਇਕੀ ਿੀ ਓੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਓੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫੰ ਧੀ ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰਾ ਪਡ ਸਰਾਈ ਓੰ ਟਯਰਯ ਸਰੀ ਭਨਦੀ ਜ਼ਸੰ ਖ ਭਾਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ
ਨਕਰੇਨ ਨੇ 271618 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ ਟਨ ਔਯੀਦ ਓੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਭਾਯਓਪੈਡ ਨੇ 245776 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ ਟਨ, ਨਸ ਨੇ
214321 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ ਟਨ, ੰ ਜਾਫ ਯਾਜ ਕਦਾਭ ਜ਼ਨਕਭ ਨੇ 145041 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ ਟਨ, ਬਾਯਤੀ ਔਯਾਓ ਜ਼ਨਕਭ ਨੇ 68223
ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ ਟਨ ਅਤੇ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਿਾਯੀਆਂ ਨੇ 1535 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ ਟਨ ਓਣਓ ਦੀ ਔਯੀਦ ਓੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ 829393 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਓ
ਟਨ ਓਣਓ ਦੀ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰ ਕ ਿੀ ਹ ਕਈ ਹੈ।
I/24851/2020

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਓ ਸੰ ਯਓ ਅਫ਼ਸਯ, ਫਜ਼ ੰ ਡਾ
ਔਸ਼ ੌਫਯ

ਫਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਿਚ 21 ਰ ਓ ਓਯਨਾ ਤੇ ਜ਼ਜੁੱ ਤ ਰਾਤ ਓਯਓੇ ਖਯਾਂ ਨੰ ਯਤੇ

ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ, ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ੀ. ਨੇ ਸਬਓਾਭਨਾਿਾਂ ਦੇ ਓੇ ਓੀਤਾ ਯਿਾਨਾ
ਖਯਾਂ ਨੰ ਯਤੇ ਜ਼ਜੰ ਦਕੀ ਦੇ ਜੇਤਆਂ ਨੇ ੰ ਜਾਫ ਸਯਓਾਯ ਨੰ ਜ਼ਓਹਾ ਸ਼ਓਯੀਆ
ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਿਚ ਹਣ ਫਾਓੀ ਫਚੇ 22 ਐਓਜ਼ਟਿ ਓੇਸ

ਫਜ਼ ੰ ਡਾ, 15 ਭਈ

ਫਜ਼ ੰ ਡੇ ਜ਼ਿਰੇ ਰਈ ਸੁੱ ਓਯਿਾਯ ਸਔਦ ਹ ਜ਼ਨਫਜ਼ੜਆ ਜਦ ਅੁੱ ਜ ਸਯਓਾਯੀ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿਚ ਇਰਾਜ ਅਧੀਨ 21 ਰ ਓ ਓਯਨਾ ਤੇ
ਜ਼ਜੁੱ ਤ ਰਾਤ ਓਯਓੇ ਖਯਾਂ ਨੰ ਯਤੇ। ਇਸ ਭਓੇ ਜ਼ਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਫੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ, ਆਈਜੀ ਸਰੀ ਏਓੇ ਜ਼ਭੁੱ ਤਰ,
ਐਸ.ਐਸ.ੀ. ਡਾ: ਨਾਨਓ ਜ਼ਸੰ ਖ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਡਾ: ਅਭਯੀਓ ਜ਼ਸੰ ਖ ਨੇ ਇੰ ਨਾਂ ਭਯੀਜਾਂ ਨੰ ਪੁੱ ਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦਸਤੇ ਦੇ ਓੇ ਖਯਾਂ
ਨੰ ਬੇਜ਼ਜਆ।
ਇਸ ਭਓੇ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਫੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਿਚ ਓੁੱ ਰ 43
ਰ ਓਾਂ ਜ਼ਿਚ ਓਯਨਾ ਦੀ ਸ਼ਟੀ ਹਈ ਸੀ ਜ਼ਜੰ ਨਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 41 ਜ਼ਿਰਾ ਫਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ ਿਸਨੀਓ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਓਰਭਿਾਯ ਭਕਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਧਆਣਾ
ਨਾਰ ਸਫੰ ਧਤ ਸਨ। ਇੰ ਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਭੜ ਜਾਂਚ ਰਈ ਬੇਜੇ ਕਏ 21 ਰ ਓਾਂ ਦੇ ਨਭਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਕੇਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਇੰ ਨਾਂ ਨੰ ਅੁੱ ਜ ਖਯਾਂ ਜ਼ਿਚ ਬੇਜ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਜੁੱ ਥੇ ਇਹ 14 ਜ਼ਦਨ ਰਈ ਇਓਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿਚ ਯਜ਼ਹਣਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਯ ਯਤ
ਯਹੇ ਓਯਨਾ ਜੇਤਆਂ ਨੰ ਸਬਓਾਭਨਾਿਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਇੰ ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਔਬਾਰ ਓਯਨ ਿਾਰੇ ਡਾਓਟਯੀ ਅਭਰੇ ਦੀ ਬਜ਼ਭਓਾ ਦੀ ਿੀ
ਸਰਾਖਾ ਓੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਿਚ ਹਣ ਓਯਨਾ ਐਓਜ਼ਟਿ ਓੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਣਤੀ 22 ਯਜ਼ਹ ਕਈ ਹੈ।
ਇਸ ਭਓੇ ਆਈ.ਜੀ. ਸਰੀ ਜ਼ਭੁੱ ਤਰ ਨੇ ਤੰ ਦਯਸਤ ਹ ਓੇ ਯਤ ਯਹੇ ਇੰ ਨਾਂ ਰ ਓਾਂ ਨੰ ਸਬਓਾਭਨਾਿਾਂ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਓਹਾ ਜ਼ਓ ਭਨੁੱ ਔ ਆਣੇ
ਜ਼ਿ੍ਯੜ ਭਨਫਰ ਨਾਰ ਹਯ ਭਸਜ਼ਓਰ ਤੇ ਜ਼ਜੁੱ ਤ ਦਯਜ ਓਯ ਰੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਓੇ ਡਾਟਓਯੀ ਅਭਰੇ ਿੁੱ ਰੋਂ ਇੰ ਨਾਂ ਦਾ ਭਨਫਰ
ਉਚਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱ ਔਣ ਰਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਖਾ ਿੀ ਓੀਤੀ।
ਐਸ.ਐਸ.ੀ. ਡਾ: ਨਾਨਓ ਜ਼ਸੰ ਖ ਨੇ ਇੰ ਨਾਂ ਦੇ ਤੰ ਦਯਸਤ ਜੀਿਨ ਦਾ ਓਾਭਨਾ ਓਯਜ਼ਦਆਂ ਆਸ ਰਕਟਾਈ ਜ਼ਓ ਫਾਓੀ ਰ ਓ
ਿੀ ਜਰਦ ਜ਼ਸਹਤਮਾਫ ਹ ਓੇ ਖਯ ਯਤਣਕੇ।
ਇਸ ਭਓੇ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਡਾ: ਅਭਯੀਓ ਜ਼ਸੰ ਖ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਇੰ ਨਾਂ ਦੀ ਫਓਾਇਦਾ ਓਾਊਂਜ਼ਸਕ ਓਯਓੇ ਇੰ ਨਾਂ ਨੰ ਅਕਰੇ ਦ ਹਫ਼ਤੇ
ਯੁੱ ਔੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਫਾਯੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਓਹਾ ਜ਼ਓ ਅੁੱ ਜ ਖਯ ਯਤ ਯਹੇ ਰ ਓਾਂ ਜ਼ਿਚ ਇਓ
ਰਜ਼ਧਆਣਾ ਅਤੇ 1 ਭਕਾ ਜ਼ਿਰੇ ਨਾਰ ਸਫੰ ਧਤ ਹੈ ਜਦ ਜ਼ਓ ਫਾਓੀ ਸਾਯੇ ਫਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਰੇ ਦੇ ਿਸਨੀਓ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ
ਤੰ ਦਯਸਤ ਹ ਓੇ ਖਯ ਯਤੇ ਰ ਓਾਂ ਜ਼ਿਚ 9 ਯਸ਼ ਅਤੇ 12 ਯਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਔਤ ਸਰੀ ਹਜਯ ਸਾਜ਼ਹਫ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਯਤੇ
ਸਨ।
ਇਸ ਭਓੇ

ੀਓ ਹ ਓੇ ਖਯ ਯਤ ਯਹੇ ਰ ਓਾਂ ਨੇ ੰ ਜਾਫ ਸਯਓਾਯ, ਜ਼ਿਰਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਾਓਟਯੀ ਅਭਰੇ ਦਾ ਿਧੀਆ

ਦੇਔਬਾਰ ਰਈ ਸ਼ਓਯਾਨਾ ਓੀਤਾ। ਇਸ ਭਓੇ ਡਾ: ਓੰ ਦਨ ਓਭਾਯ ਾਰ ਿੀ ਹਾਜਯ ਸਨ।
I/25033/2020

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਓ ਸੰ ਯਓ ਅਫ਼ਸਯ, ਫਜ਼ ੰ ਡਾ

ਔੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਿਬਾਕ ਿੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ ਨੰ ਯਭਰ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ 1 ਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਭਤੀ ਦੀ ਜ਼ਫਜਾਈ
15 ਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਨਾ ਓਯਨ ਦੀ ਓੀਤੀ ਅੀਰ
ਿੁੱ ਔ-ਿੁੱ ਔ ਜ਼ੰ ਡਾਂ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ ਨਾਰ ਨੁੱ ਓੜ ਭੀਜ਼ਟੰ ਕਾਂ ਓਯਓੇ ਫ਼ਸਰਾਂ ਸਫੰ ਧੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਕਈ ਜਾਣਓਾਯੀ
ਫਜ਼ ੰ ਡਾ, 15 ਭਈ ( ) : ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀ ਫੀ ਸਰੀਜ਼ਨਿਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭੁੱ ਔ ਔੇਤੀਫਾੜੀ ਅਫ਼ਸਯ ਫਜ਼ ੰ ਡਾ ਡਾ.
ਫਹਾਦਯ ਜ਼ਸੰ ਖ ਜ਼ਸੁੱ ਧ ਦੀ ਅਕਿਾਈ ਹੇ

ਡਾ. ਕਯਤੇਜ ਜ਼ਸੰ ਖ ਔੇਤੀਫਾੜੀ ਸਚਨਾ ਅਫ਼ਸਯ ਅਤੇ ਡਾ. ਓੰ ਿਰ ਓਭਾਯ ਟਯੇਜ਼ਨੰਕ

ਅਫ਼ਸਯ ਿੁੱ ਰੋਂ ਅੁੱ ਜ ਜ਼ਦਉਣ, ਭਜ਼ਹਭਾ ਬਕਿਾਨਾ, ਫਢਰਾਡੇ ਿਾਰਾ, ਭਜ਼ਹਭਾ ਸਯਓਾਯੀ, ਚੁੱ ਖੇ ਓਰਾਂ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ੰ ਡਾਂ ਦਾ ਦਯਾ ਓੀਤਾ
ਜ਼ਕਆ।
ਇਸ ਭਓੇ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ ਨਾਰ ਨੁੱ ਓੜ ਭੀਜ਼ਟੰ ਕਾਂ ਦਯਾਨ ਔੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਿਬਾਕ ਿੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ ਨੰ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦਾ ੁੱ ਧਯ
ਹੇ ਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਓਾਯਨ, ਿਾਤਾਿਯਣ ਨੰ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਝਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਰ ਹੇ

ਯਓਫਾ ਖਟਾ ਓੇ ਨਯਭੇ ਅਤੇ ਭੁੱ ਓੀ ਹੇ

ਯਓਫਾ

ਿਧਾਉਣ ਰਈ ਰੇਜ਼ਯਤ ਓੀਤਾ ਜ਼ਕਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ ਨੰ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਦੇ ਨਓਤੇ ਿੀ ਦੁੱ ਸੇ ਕਏ ਜ਼ਓ ਜ਼ਓਿੇਂ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ
ਜ਼ਫਜਾਈ ਓਯਨ ਨਾਰ ਜ਼ਓਿੇਂ ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਓੀਤੀ ਜਾ ਸਓਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ ਨੰ ਯਭਰ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ
1 ਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਭਤੀ ਦੀ ਜ਼ਫਜਾਈ 15 ਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਨਾ ਓਯਨ ਦੀ ਿੀ ਅੀਰ ਓੀਤੀ ਕਈ।
ਔੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਿਬਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਸਪਾਯਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ੇੋਯਜ਼ਯਤ ਹ ਓੇ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਓੇ ਬਯਸਾ ਜ਼ਦਿਾਇਆ ਜ਼ਓ ਇਸ ਸਾਰ ਜ਼ਛਰੇ ਸਾਰ ਦੇ
ਭਓਾਫਰੇ ਨਾਰੋਂ 20 ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਓਫਾ ਝਨੇ ਹੇ ੋਂ ਖਟਾ ਓੇ ਨਯਭੇ ਦੀ ਫ਼ਸਰ ਹੇ
ਿੁੱ ਰੋਂ ਭੁੱ ਓੀ ਹੇ

ਜ਼ਰਆਂਦਾ ਜ਼ਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ਼ਓਸਾਨਾਂ

ਯਓਫਾ ਜ਼ਰਆਉਣ ਸਫੰ ਧੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਕਈ ਜਾਣਓਾਯੀ ਫਾਯੇ ਿੀ ਆਣੀ ਸਜ਼ਹਭਤੀ ਰਕਟਾਈ ਕਈ।

I/25053/2020

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਓ ਸੰ ਯਓ ਅਫ਼ਸਯ, ਫਜ਼ ੰ ਡਾ

ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਿੁੱ ਰੋਂ ਡੇਂਕ ਜ਼ਦਿਸ ਭਓੇ ਡੇਂਕ ਫੌਾਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਕਏ ਸਝਾਅ
ਜੇਓਯ ਜ਼ਓਸੇ ਜ਼ਿਅਓਤੀ ’ਚ ਡੇਂਕ ਫੌਾਯ ਦੇ ਰੁੱਛਣ ਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਯੰ ਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਯਓਾਯੀ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਓੀਤਾ
ਜਾਿੇ ਸੰ ਯਓ
ਫਜ਼ ੰ ਡਾ, 15 ਭਈ, ( ) : ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਡਾਓਟਯ ਅਭਯੀਓ ਜ਼ਸੰ ਖ ਸੰ ਧ ਿੁੱ ਰੋਂ ਡੇਂਕ ਜ਼ਦਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਰਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਜਾਯੀ ਓਯਦੇ ਹਏ ਜ਼ਓਹਾ ਜ਼ਓ ਅੁੱ ਜ ਅਸੀਂ ਯਾਸਟਯੀ ਡੇਂਕ ਜ਼ਦਿਸ ਭਨਾ ਯਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਿਾਯ ਡੇਂਕ ਜ਼ਦਿਸ ਸਯਓਾਯ ਿੁੱ ਰੋਂ ਰਾਤ ਥੀਭ
“ਡੇਂਕ ਨੰ ਓਾਫ ਓਯਨ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਆਭ ਰ ਓਾਂ ਦਾ ਮਕਦਾਨ” ਹੇ

ਭਨਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਭਓੇ ਜ਼ਸਿਰ ਸਯਜਨ ਿੁੱ ਰੋਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਓ ਸਾਨੰ ਡੇਂਕ ਫਔਾਯ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਸਯਓਾਯ ਿੁੱ ਰੋਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਓਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ਡੇਂਕ ਫੌਾਯ ਤੋਂ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਓੇ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਡੇਂਕ ਫਔਾਯ ਏਡੀਿ
ਅਜ਼ਜਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱ ਛਯ ਦੇ ਓੁੱ ਟਣ ਨਾਰ ਫ਼ੈਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਇਹ ਭੁੱ ਛਯ ਸਾਫ਼ ਔੜੇ ਾਣੀ ਦੇ ਸਜ਼ਭਆਂ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ੈਦਾ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰ ਜ਼ਦਨ ਿੇਰੇ ਓੁੱ ਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਜ਼ਦਨ ਿੇਰੇ ਯੀਆਂ ਫਾਹਾਂ ਿਾਰੇ ਓੁੱ ੜੇ , ੈਯਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜਯਾਫਾਂ ਿੀ ਾ ਓੇ
ਯੁੱ ਔੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਾਤ ਨੰ ਸਣ ਸਭੇਂ ਜਾਰੀ ਿਾਰੇ ਓਭਯੇ ਜਾਂ ਭੁੱ ਛਯਦਾਨੀ ਦੀ ਿਯਤ ਓਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭੁੱ ਛਯ
ਬਜਾ ਤੇਰ ਜਾਂ ਓਯੀਭ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਿੀ ਓਯ ਸਓਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਓਹਾ ਜ਼ਓ ਆ ਅਤੇ ਆਣੇ ਜ਼ਯਿਾਯ ਨੰ ਡੇਂਕ ਫੌਾਯ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਆਣਾ ਆਰਾ-ਦਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਯੁੱ ਔਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੁੱ ਛਯ ੈਦਾ ਹਣ ਦੇ ਸਯਤ ਔਤਭ ਓਯਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਓ ਹਯ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਓਯਿਾਯ ਨੰ ਡਯਾਈ ਡੇ ਭਨਾਈਏ।
ਇਸ ਜ਼ਦਨ ਅਸੀਂ ਆਣੇ-ਆਣੇ ਖਯਾਂ ਜ਼ਿਚ ਓਰਯਾਂ, ਪਜ਼ਯੁੱ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਯੇਆਂ, ਕਭਜ਼ਰਆਂ ਅਤੇ ਛੁੱ ਤਾਂ ਤੇ ਯੁੱ ਔੀਆਂ ਟੈਂਓੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਓਯੀਏ। ਇਸ ਭਓੇ ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਓਹਾ ਜ਼ਓ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ਯਆਂ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਓਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦੀ ਰਾਕ ਤੋਂ ਆਣੇ -ਆ ਨੰ
ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਹੈ। ਰੰ ਤ ਕਯਭੀ ਦੇ ਭਸਭ ਜ਼ਿਚ ਭੁੱ ਛਯ ਦੇ ਓੁੱ ਟਣ ਨਾਰ ਫ਼ੈਰਣ ਿਾਰੀਆਂ ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ ਡੇਂਕ , ਭਰੇ ਯੀਆ ਅਤੇ
ਜ਼ਚਓਨਕਨੀਆਂ ਫੌਾਯ ਤੋਂ ਿੀ ਅਸੀਂ ਆਣੇ -ਆ ਨੰ ਫਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਓਯ ਜ਼ਓਸੇ ਜ਼ਿਅਓਤੀ ਨੰ ਡੇਂਕ ਫਔਾਯ ਦੇ ਰੁੱਛਣ ਜ਼ਜਿੇ ਜ਼ਓ
ਤੇਿ ਫੌਾਯ, ਜ਼ਸਯ ਦਯਦ, ਅੁੱ ਔਾਂ ਦੇ ਜ਼ਛਰੇ ਜ਼ਹੁੱ ਸੇ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਦਯਦ, ਭਾਸ ੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੜਾਂ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਦਯਦ, ਜੀਅ ਓੁੱ ਚਾ ਹਣਾ ਅਤੇ
ਉਰਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਆਜ਼ਦ ਹਣ ਤਾਂ ਤਯੰ ਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਯਓਾਯੀ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਜਾ ਓੇ ਜਾਂਚ ਓਯਿਾਈ ਜਾਿੇ।

ਇਸ ਭਓੇ ਜ਼ਿਰਾ ਟੀਓਾਓਯਨ ਅਫ਼ਸਯ ਡਾ. ਓੰ ਦਨ ਓਭਾਯ ਾਰ, ਜ਼ਿਰਾ ਭਰੇ ਯੀਆ ਅਫ਼ਸਯ ਡਾ. ਸਭੀਤ ਜ਼ਜੰ ਦਰ, ਨਡਰ ਅਫ਼ਸਯ
ਡਾ. ਾਜ਼ਭਰ ਫਾਂਸਰ, ਏ.ਐਭ..ਯਛਾਰ ਓਭਾਯ, ਭਰੇ ਯੀਆ ਫਰਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਸ ਭੀਡੀਆ ਫਰਾਂਚ ਦੇ ਸਭਹ ਭੈਂਫਯ ਹਾਿਯ ਸਨ।
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