
ਜਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਿਪਰਕਕ ਫਸਸਿਰਕ,  ਜਸਰਕੋਜਿਪਰੁਕ

 

ਜਜਿਲੇ ਜਲੱਚ ਕੁਲ 1779 ਲੋਕਾ  ਦੀ ਕਰੋਕੋਨਾ ਜਰਕਪੋਰਕਟ  ਈ  ਨੈਗੇਜਟ ਲ,  ਹੁਣ ਜਸਿਰਕਸ 83 ਸਿੈਂਪਲ ਪੇੰਡਜਿਂਗ: ਜਿਪਟ ੀ
ਕਜਮਿਸ਼ਨਰਕ

ਜਕਹਾ,  ਜਜਿਲੇ  ਦੀ ਕਰੋਕੋਨਾ ਮਿੁਕ  ਸਿਜਿਜ   ਰਕਕਰਕਾਰਕ ਰਕਖਣ ਲ  ਲੋਕਾ  ਦਾ ਸਿਜਹਿੋਗ ਜਿਰਕਰਰਕੀ, ਜਪਛਲੇ 19
ਜ ਦਨਾ ਜਲੱਚ 1203 ਲੋਕਾ  ਦੀ ਜਰਕਪੋਰਕਟ  ਈ  ਨੈਗੇਜਟ ਲ

ਜਸਰਕੋਜਿਪਰੁਕ,  24 ਮਿ  -

 

ਜਜਿਲੇ੍ ਲ  栀ੱਕ ਰਕਾਹ  ਰਰਕੀ ਖ ਰਕ ਸਿਾਹਮਿਣੇ ਈ  ਹ缀,  ਜਜਿਸਿ ਦੇ  ਜਹ  ਹੁਣ  ੱਕ 1779 ਲੋਕਾ  ਦੀ ਕਰੋਕੋਨਾ

ਟ ੇਸਿਟ  ਜਰਕਪਰੋਕਟ  ਨੈਗੇਜਟ ਲ ਈ ਚੁੱ ਕੀ ਹ缀,  ਜਜਿਸਿ ਜਲਚੋ 1203 ਲੋਕਾ  ਦੀ ਜਰਕਪੋਰਕਟ  ਜਪਛਲੇ 19 ਜ ਦਨਾੰ ਜਲੱਚ

ਨੈਗੇਜਟ ਲ ਈ  ਹ缀 । ਲਧਰੇਕੇ ਜਿਾਣਕਾਰਕੀ ਜ ੰਦ ਦੇ ਹਏੋ ਜਿਪਟ ੀ ਕਜਮਿਸ਼ਨਰਕ ਜਸਰਕਜੋਿਪੁਰਕ ਸ਼੍ੀ ਕੁਲਲੰ  ਜਸੰਿਘ ਨੇ

 ੱਦਜਸਿਈ ਜਕ ਹੁਣ  ੱਕ ਕੁਲ 1943 ਲੋਕਾ  ਦੇ ਸਿੈਂਪਲ ਲਏ ਜਿਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ,  ਜਜਿਨ੍ਾ ਨਰੰ  ਕਰੋਕੋਨਾ ਟ ੇਸਿਟ  ਲ 

ਲ缀 ੋਰਕੇਟ ਰਕੀ ਜਲੱਚ ਰੇਜਜਿਈ ਜਗਈ ਸਿੀ ।  栀ਸਿ ਜਲੱਚੋ ਕੁਲ 1779 ਲੋਕਾ  ਦੀ ਜਰਕਪਰੋਕਟ  ਨੈਗੇਜਟ ਲ ਈ  ਹ缀,  ਜਜਿਸਿ

ਜਲਚੋ 1203 ਨੈਗੇਜਟ ਲ ਜਰਕਪੋਰਕਟ ਾ ਜਪਛਲੇ 19 ਜ ਦਨਾੰ ਜਲੱਚ ਸਿਾਹਮਿਣੇ ਈ ਈਂ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ

ਜਕ 5 ਮਿ  2020 ਨਰੰ  ਜਜਿਲੇ੍ ਜਲੱਚ 576 ਨੈਗੇਜਟ ਲ ਕਸੇਿ ਜਰਕਪਰੋਕਟ  ਹੋਏ ਸਿਨ ਫ ੇ ਹਣੁ  缀ਈਰਕ ਹੋ  ਨਲੀੋ

ਜਰਕਪੋਰਕਟ  ਮਿੁ ਾ ਕ ਹੁਣ  ੱਕ ਕੁਲ 1779 ਨੈਗੇਜਟ ਲ ਕਸੇਿ ਜਰਕਪਰੋਕਟ  ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ

ਲ缀 ੋਰਕੇਟ ਰਕੀਜਿ  ਦੇ ਕੋਲ ਜਸਿਰਕਸ 83 ਸਿ缀ੰਡਪਲਾ  ਦੀ ਟ ਸੇਿਟ  ਜਰਕਪਰੋਕਟ  ਪੇਜਿੰਗ ਪ  ਹੋ  ਹ缀,  ਜਜਿਨਰੰ  ਛੇ ੀ ਹਾਜਸਿਲ

ਕਰਕਣ ਲ  ਲਗਾ ਾਰਕ ਲ缀 ੋਰਕੇਟ ਰਕੀਜਿ   ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਿਪਰਕਕ ਸਿਾਜਧਈ ਜਿਾ ਜਰਕਹਾ ਹ缀 ।  ਉਨ੍ਾ  ੱਦਜਸਿਈ ਜਕ ਜਜਿਲੇ੍ ਜਲੱਚ

ਕੁਲ 43 ਕੋਰਕੋਨਾ ਪਾਜਜਿਜਟ ਲ ਮਿਰਕੀਜਿ ਜਰਕਪੋਰਕਟ  ਹਏੋ ਸਿਨ,  ਜਜਿਨਾੰ ਨਰੰ  栀ਲਾਜਿ  ੋ  ਾਫ  ਜਸਿਹ ਿਾ  ਹੋਣ  ੇ

ਹਸਿਪ ਾਲ ਜਲੱਚੋ ਛੁੱ ਟ ੀ  ਦੇ ਜ ਦ ੀ ਗ  ਹ缀। ਜਿਪਟ ੀ ਕਜਮਿਸ਼ਨਰਕ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਣੁ  ੱਕ 38 ਸਿ缀ੰਡਪਲ ਜਰਕਪੀਟ 
ਜਕ ੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਜਿਨਾੰ ਨਰੰ  ਲ缀 ੋਰਕੇਟ ਰਕੀ ਨੇ  ਦੋ ਾਰਕਾ ਪਤ ਾਲ ਲ  ਰੇਜਿਣ ਲ  ਜਕਹਾ ਸਿੀ। ਉਨਾੰ ਨੇ ਜਜਿਲੇ  ਦੀ
ਕਰੋਕੋਨਾ ਮੁਿਕ  ਜਜਿਲੇ ਲਾਲੀ ਸਿਜਿਜ  ਨਰੰ   ਹਾਲ ਰਕਖਣ ਲ  ਲੋਕਾ  ਦੇ ਸਿਜਹਿੋਗ  ਦੀ ਮੰਿਗ ਜਕ ੀ। ਉਨਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਲੋਕ ਸਿੋਸ਼ਲ ਜਿਸਿਟ ੈਂਜਸੰਿਗ, ਮਿਾਸਿਕ ਪਾਉਣ ਫ ੇ  ੇਲਜਿਹ ਘਰਕੋ  ਾਹਰਕ ਨਾ ਜਨਕਲ ਕੇ ਈਪਣੇ ਈਪ ਨਰੰ   ੇ

ਪਜਰਕਲਾਰਕ ਨਰੰ  栀ਸਿ  ੀਮਿਾਰਕੀ  ੋ  ਦਰਰਕ ਰਕਖ ਸਿਕ ਦੇ ਹਨ।

File No.DIPR-PRSS0PFA4(366)/34/2020-DPRO Ferozepur
I/27590/2020

62



 

ਜਜਲ੍ਾ ਲੋਕ ਸੰਿਪਰਕਕ ਫਸਸਿਰਕ, ਜਫ਼ਿਰੋਕਜਪੁਰਕ

 ਜਕਸਿਾਨ 31 ਮਿ   ੱਕ ਮੰਿਿੀਈਂ ਜਲੱਚ ਕਣਕ  ਦੀ ਸਸਿਲ ਜਲਈ ਸਿਕ ੇਦ ਹਨ: ਜਿਪਟ ੀ ਕਜਮਿਸ਼ਨਰਕ
 ਹੁਣ  ੱਕ ਜਜਲ੍ੇ  ਜਲੱਚ 7.80 ਲੱਖ ਮਿੀਜਟ ੍ਕ ਟ ਨ ਕਣਕ  ਦੀ ਖਰਕੀ ਦ ਕੀ ੀ ਜਿਾ ਚੱੁਕੀ ਹ缀,  226 ਖਰਕੀ ਦ ਕੇ ਦਰਕਾ  ੇ

ਖਰਕੀ ਦ ਕੀ ੀ ਗ  ਹ缀

 ਜਸਰੋਕਜਪੁਰਕ, 24 ਮਿ 
 ਜਿਪਟ ੀ ਕਜਮਿਸ਼ਨਰਕ ਜਸਰੋਕਜਪੁਰਕ ਸਿ੍ੀ ਕੁਲਲੰ  ਜਸੰਿਘ ਨੇ ਜਕਸਿਾਨਾ ਨਰੰ  31 ਮਿ , 2020  ੱਕ ਈਪਣੀਈਂ ਸਸਿਲਾ ਮੰਿਿੀਈਂ

ਜਲਚ ਜਲਈਉਣ  ਦੀ ਫਪੀਲ ਕੀ ੀ ਹ缀 ਜਕਉਜਕ ਮੌਿਜਿਰ ਦਾ ਸਿੀਜਨ 31 ਮਿ  ਨਰੰ  ਖ ਮਿ ਹੋ ਜਰਕਹਾ ਹ缀।
 ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮਿੁੱ ਖ ਮੰਿ ਰਕੀ ਕ缀ਪਟ ਨ ਫਮਿਜਰੰਕ ਦਰਕ ਜਸੰਿਘ  ਦੀ ਫਗਲਾ  ਲਾਲੀ ਪੰਜਿਾ  ਸਿਰਕਕਾਰਕ  ਦੀ ਲਚਨ ੱਧ ਾ
 ਜਹ  ਜਕਸਿਾਨਾ  ਦੀ ਸਸਿਲ  ਦਾ 栀ਕ 栀ਕ  ਦਾਣਾ ਖਰਕੀ ਦਣ ਲ  ਜਜਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਿਨ ਲੱਲੋ 栀ਸਿ ਲਾਰਕ ਕੋਰੋਕਨਾ ਲਾ栀ਰਕਸਿ
ਜ ਮਿਾਰਕੀ  ਦੇ  ਾਲਜਿਰ ਦ ਜਲਸਿਜ ੍  ਪ੍ ੰਧ ਕੀ ਾ ਜਗਈ ਹ缀  ਾ ਜਿੋ ਜਕਸਿਾਨਾ ਨਰੰ  ਜਕਸਿੇ ਜਕਸਿਮਿ  ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਈਏ।
 ਜਜਲ੍ੇ  ਜਲੱਚ ਪਜਹਲੀ ਲਾਰਕ 226 ਖਰਕੀ ਦ ਕੇ ਦਰਕ ਸਿਿਾਪ  ਕੀ ੇ ਗਏ।  ਸਿਾਰਕੀ ਪ੍ਜਕਜਰਕਈ  ਹੁ  ਲਧੀਈ ਰਕਹੀ ਫ ੇ
ਮੰਿਿੀਈਂ ਜਲਚ ਜਕਸਿਾਨਾ ਨਰੰ  ਕੋ  ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਨਹੀੋ ਈ  ਫ ੇ ਸਿਮਿਾਜਜਿਕ  ਦਰਰਕੀ  ੇਦ ਜਨਿਮਿਾ  ਦੀ ਲੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀ ੀ ਗ ।

 ਜਿਪਟ ੀ ਕਜਮਿਸ਼ਨਰਕ ਨੇ  ੱਦਜਸਿਈ ਜਕ ਜਜਲ੍ੇ  ਜਲੱਚ ਹੁਣ  ੱਕ 7.80 ਲੱਖ ਮਿੀਜਟ ੍ਕ ਟ ਨ ਕਣਕ  ਦੀ ਖਰਕੀ ਦ ਕੀ ੀ ਜਿਾ
ਚੱੁਕੀ ਹ缀, ਜਜਿਸਿ ਜਲੱਚੋ 7.63 ਲੱਖ ਮਿੀਜਟ ੍ਕ ਟ ਨ ਕਣਕ ਮੰਿਿੀਈਂ ਜਲੱਚੋ ਚੱੁਕੀ ਜਿਾ ਚੱੁਕੀ ਹ缀।  栀ਸਿੇ  ਰ੍ਕਾ 1430.01 ਕਰੋਕਤ
ਰੁਕਪਏ  ਦੀ ਫ ਦਾ栀ਗੀ ਲੀ ਜਕਸਿਾਨਾ ਨਰੰ  ਕੀ ੀ ਗ  ਹ缀।  ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਿਾਨਾ ਨਰੰ  ਕਰਕੀ  96 ਪ੍ ੀਸ਼  ਫ ਦਾ栀ਗੀ
ਕੀ ੀ ਜਿਾ ਚੱੁਕੀ ਹ缀 ਫ ੇ 98 ਪ੍ ੀਸ਼  ਜਲਸਜਟੰ ਗ ਮੁਿਕੰਮਿਲ ਹੋ ਗ  ਹ缀।  ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਿਾਰਕੀ ਖਰਕੀ ਦ ਪ੍ਜਕਜਰਕਈ
ਈਸਿਾਨ, ਪਾਰਕ ਦਰਕਸ਼ੀ ਫ ੇ ਜ ਨਾ ਜਕਸਿੇ ਸਿਮੱਿਜਸਿਈ  ਦੇ ਕੀ ੀ ਗ  ਫ ੇ ਜਕਸਿਾਨਾ ਨੇ ਲੀ 栀ਸਿ ਪ੍ਣਾਲੀ ਪ੍ ੀ ਈਪਣੀ
 ਸੱਿਲੀ ਪ੍ਗਟ ਾ ।  ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮਿਜੌਿਰ ਦਾ ਹਾਤੀ  ਦਾ ਸਿੀਜਨ 31 ਮਿ  2020 ਨਰੰ  ਖ ਮਿ ਹੋਣ ਜਿਾ ਜਰਕਹਾ ਹ缀, 栀ਸਿ
ਲ  ਜਿਕੇਰਕ ਜਕਸਿੇ ਜਕਸਿਾਨ ਕਲੋ ਸਸਿਲ  ਚੀ ਹ缀  ਾ ਉਹ 31 ਮਿ   ੋ ਪਜਹਲਾ 栀ਸਿ ਨਰੰ  ਮੰਿਿੀ ਜਲਚ ਲ缀  ਈਲੇ।

 ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਿਨ ਲਲੋ ਜਕਸਿਾਨਾ  ਦੀ ਸਸਿਲ ਖਰਕੀ ਦਣ, ਜਲਸਜਟੰ ਗ ਕਰਕਲਾਉਣ ਫ ੇ ਜਨਰਕਧਾਰਕ  ਸਿਮਿੇ
ਜਲੱਚ ਫ ਦਾ栀ਗੀ ਕਰਕਨ ਜਲੱਚ ਕੋ  ਕਸਿਰਕ ਨਹੀੋ ਛੱਿੀ ਜਿਾ ਰਕਹੀ। ਕੋਰੋਕਨਾ ਲਾ栀ਰਕਸਿ ਮਿਹਾਮਿਾਰਕੀ  ਦੇ  ਾਲਜਿਰ ਦ ਜਕਸਿਾਨਾ

ਨਰੰ  ਲਧੀਈ ਸਿੀਜਨ ਪ੍ ਦਾਨ ਕਰਕਨ ਲ   ਹੁ  ਸਿਾਰੇਕ ਿ ਨ ਕੀ ੇ ਗਏ ਹਨ।
 ਹੋਰਕ ਜਿਾਣਕਾਰਕੀ ਜ ੰਦਜ ਦਈਂ ਜਜਲ੍ਾ ਖੁਰਕਾਕ ਫ ੇ ਸਿਪਲਾ ਜ ਕੰਟ ਰੋਕਲਰਕ ਸ੍ਿੀ ਜਪੰ ਦਰਕ ਜਸੰਿਘ ਨੇ  ੱਦਜਸਿਈ ਜਕ ਜਜਲ੍ੇ  ਜਲੱਚ
ਪਜਹਲੀ ਲਾਰਕ 226 ਖਰਕੀ ਦ ਕੇ ਦਰਕ ਸਿਿਾਪ  ਕੀ ੇ ਗਏ ਹਨ  ਾ ਜੋਿ ਜਕਸਿਾਨਾ ਨਰੰ  ਈਪਣੀਈਂ ਸਸਿਲਾ ਲੇਚਣ ਜਲੱਚ ਜਕਸਿੇ
ਜਕਸਿਮਿ  ਦੀ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਈਲ,ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਿਿੀਈਂ ਜਲੱਚ ਰੀਤ 栀ਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਲੇ 栀ਸਿ ਲ  ਸਿਮਿਾਜਜਿਕ  ਦਰਰਕੀ,

ਮਿਾਸਿਕ ਪਜਹਨਣ ਫ ੇ ਸਿਾਫ਼ਿ-ਸਿਫ਼ਿਾ  ਲਰਕਗੀਈਂ ਸਿਾਲਧਾਨੀਈ  ਦਾ ਜਲਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਈਨ ਰੱਕਜਖਈ ਜਗਈ ਹ缀।
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ਜਜਲ੍ਾ ਲੋਕ ਸੰਿਪਰਕਕ ਫਸਸਿਰਕ, ਜਫ਼ਿਰਕੋਜਪੁਰਕ

 ਮਿੁੱ ਖ ਮੰਿ ਰਕੀ  ਦੀਈਂ ਹ ਦਾ栀 ਾ ' ੇ ਜਸਰਕਜੋਪੁਰਕ  ਦੇ 62 ਪ੍ ੀਸ਼  ਪਜਰਕਲਾਰਕਾ ਨਰੰ  ਮਿੁਸ  ਕਣਕ ਫ ੇ  ਦਾਲਾ ਲੰਿੀਈਂ ਗ ਈਂ,  31

ਮਿਾਰਕਚ  ੱਕ ਸਿਾਰਕੇ ਪਜਰਕਲਾਰਕ ਮਿੁਕੰਮਿਲ ਕੀ ੇ ਜਿਾਣਗੇ: ਜਿਪਟ ੀ ਕਜਮਿਸ਼ਨਰਕ
 ਜਜਲ੍ੇ   ਦੇ 1.45 ਲੱਖ ਸਿਮਿਾਰਕਟ  ਕਾਰਕਿ ਧਾਰਕਕਾ  ਦੇ ਪਜਰਕਲਾਰਕਾ ਨਰੰ  ਕਣਕ ਫ ੇ  ਦਾਲਾ  ਦੀ ਕੀ ੀ ਜਿਾਲੇਗੀ ਲੰਿ, ਹੁਣ  ੱਕ

90,000 ਲਾਰਪਾ ਰਕੀ  ਲਾਰ ਪ੍ਾਪ  ਕਰਕ ਚੱੁਕੇ ਹਨ

 ਜਸਰਕੋਜਪੁਰਕ, 24 ਮਿ 
 ਕੋਰਕੋਨਾ ਲਾ栀ਰਕਸਿ ਕਾਰਕਨ ਪ缀 ਦਾ ਹੋਏ ਸੰਿਕਟ   ਦੇ ਮਿ ਦੇਨਜਰਕ ਲੋਤਲੰ ਦ ਫ ੇ ਗਰਕੀ  ਪਜਰਕਲਾਰਕਾ ਨਰੰ  ਰਕਾਹ  ਪ੍ ਦਾਨ ਕਰਕਨ ਲ 

ਮਿੁੱ ਖ ਮੰਿ ਰਕੀ ਕ缀ਪਟ ਨ ਫਮਿਜਰੰਕ ਦਰਕ ਜਸੰਿਘ  ਦੀਈਂ ਹ ਦਾ栀 ਾ ' ੇ ਜਸਰਕੋਜਪੁਰਕ ਜਜਲ੍ੇ   ਦੇ 62 ਪ੍ ੀਸ਼  ਪਜਰਕਲਾਰਕਾ ਨਰੰ  ਜ ੰਨ ਮਿਹੀਜਨਈਂ
ਲ  ਮਿੁਸ  ਕਣਕ ਫ ੇ  ਦਾਲ ਲੰਿਣ  ਦਾ ਲਾਰ ਜ ੱਦ ਾ ਜਗਈ ਹ缀।  栀ਹ ਲਾਰ ਜਜਲ੍ੇ   ਦੇ ਕੁੱ ਲ 1.45 ਲੱਖ ਸਿਮਿਾਰਕਟ  ਕਾਰਕਿ
ਧਾਰਕਕਾ ਨਰੰ  ਜ ੱਦ ਾ ਜਿਾਲੇਗਾ, ਜਜਿਸਿ  ਜਹ  ਹਰਕ ਲਾਰਪਾ ਰਕੀ ਨਰੰ  5 ਜਕਲੋ ਕਣਕ ਫ ੇ 1 ਜਕਲੋ  ਦਾਲ ਮਿਸੁ  ਜ ੱਦ ੀ ਜਿਾਲੇਗੀ।

 ਜਲਸਿਿਾਰਕ ਨਾਲ ਜਿਾਣਕਾਰਕੀ ਜ ੰਦਜ ਦਈਂ ਜਿਪਟ ੀ ਕਜਮਿਸ਼ਨਰਕ ਜਸਰਕੋਜਪੁਰਕ ਸਿ੍ੀ ਕੁਲਲੰ  ਜਸੰਿਘ ਨੇ  ੱਦਜਸਿਈ ਜਕ ਮਿੁੱ ਖ ਮੰਿ ਰਕੀ ਕ缀ਪਟ ਨ
ਫਮਿਜਰੰਕ ਦਰਕ ਜਸੰਿਘ ਫ ੇ ਖੁਰਕਾਕ  ੇ ਸਿਪਲਾ  ਮੰਿ ਰਕੀ ਸਿ੍ੀ ਰਾਰਕ  ਰਰਸ਼ਣ ਈਸ਼ਰ  ਦੇ ਜ ਦਸ਼ਾ ਜਨਰਕ ਦੇਸ਼ਾ  ੇ ਜਜਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਿਨ ਲਲੋ

1,45,212 ਪਜਰਕਲਾਰਕਾ ਨਰੰ  ਮਿੁਸ  ਕਣਕ ਫ ੇ  ਦਾਲ ਲੰਿਣ  ਦੀ ਿੋਜਿਨਾ  ਜੇੀ ਨਾਲ ਫੱਗੇ ਈ ਰਕਹੀ ਹ缀।
 ਉਨ੍ਾ  ੱਦਜਸਿਈ ਜਕ 栀ਸਿ ਮਿੁਜਹੰਮਿ  ਜਹ  ਜਜਲ੍ਾ ਸਰਿ ਐਸਿਂ ਸਿਪਲਾ ਜ ਕੰਟ ਰਕੋਲਰਕ ਸਿ੍ੀ ਜਪੰ ਦਰਕ ਜਸੰਿਘ ਲੱਲੋ ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਪਰਈਂ  ਦੀ
ਸਿਹਾ栀 ਾ ਨਾਲ ਘਰਕ-ਘਰਕ ਜਿਾ ਕੇ ਕਣਕ ਫ ੇ  ਦਾਲਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ  ਦਾ ਕੰਮਿ ਚੱਲ ਜਰਕਹਾ ਹ缀, ਜਜਿਸਿ  ਜਹ  ਜਲਸਿਜ ੍  ਕਾਰਕਜਿ
ਿੋਜਿਨਾ ਜ ਈਰਕ ਕੀ ੀ ਗ  ਹ缀।  ਜਜਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਿਨ ਲੱਲੋ 栀ਸਿ ਿੋਜਿਨਾ  ਦੀ ਰਕੁਟ ੀਨ ਪੱਧਰਕ ‘ ੇ ਸਿਮਿੀਜਖਈ ਕੀ ੀ ਜਿਾ ਰਕਹੀ ਹ缀।

 ਉਨ੍ਾ  ੱਦਜਸਿਈ ਜਕ ਹੁਣ  ੱਕ 90 ਹਜਾਰਕ ਲਾਰਪਾ ਰਕੀਈਂ ਨੇ 栀ਸਿ ਿਜੋਿਨਾ  ਦਾ ਲਾਰ ਉਠਾ栀ਈ ਹ缀 ਫ ੇ  ਾਕੀ ਲਾਰਪਾ ਰਕੀਈਂ
ਨਰੰ  31 ਮਿ  2020  ੱਕ 栀ਸਿ ਿੋਜਿਨਾ  ਦਾ ਲਾਰ ਮਿੁਹੱ ਈ ਕਰਕਲਾ ਜ ੱਦ ਾ ਜਿਾਲੇਗਾ।

 ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਰਕੋਨਾ ਲਾ栀ਰਕਸਿ ਜ ਮਿਾਰਕੀ  ਦੇ ਮੱਿ ਦੇਨਜਰਕ 5 ਜਕਲੋ ਕਣਕ ਫ ੇ 栀ੱਕ ਜਕਲੋ  ਦਾਲ ਪ੍ ੀ ਮਿਹੀਨਾ ਹਰਕੇਕ
 ਲਾਰਪਾ ਰਕੀ ਨਰੰ  ਮਿਸੁ  ਮਿਹੱੁ ਈ ਕਰਕਲਾਉਣ  ਦਾ ਸ缀ਸਿਲਾ ਕੀ ਾ ਜਗਈ ਸਿੀ।  ਸਿਾਰਕੇ ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਪਰਈਂ  ਦੀ  ਰਕਸੋ ਖੁਰਕਾਕ ਫ ੇ
ਜਸਿਲਲ ਸਿਪਲਾ  ਜਲਰਾਗ  ਦੇ ਫਜਧਕਾਰਕੀਈਂ ਨਾਲ ਜਮਿਲ ਕੇ 栀ਹ ਰਕਾਹ  ਘਰਕ-ਘਰਕ ਪਹੁੰ ਚਾ  ਜਿਾ ਰਕਹੀ ਹ缀।  ਉਨ੍ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਪੰਜਿਾ  ਸਿਰਕਕਾਰਕ 栀ਸਿ ਸੰਿਕਟ   ਦੀ ਘਤੀ ਜਲੱਚ ਗਰਕੀ  ਫ ੇ ਲੋਤਲੰ ਦ ਲੋਕਾ ਨਾਲ  ਮਿੋਢੇ ਨਾਲ ਮਿੋਢਾ  ਜਿੋਤ ਕੇ ਖਤੀ ਹ缀।
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