ਤੰ ਦਰੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਮਭਸ਼ਨ ਤਮਿਤ ਸਾਰ ਮੰ ਡਾਂ ਮਿਚ ਚੱ ਲ ਰਿ ਿਨ ਸਪਾਈ ਦ ਕੰ ਭ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਫਨਾਉਣਾ ਭਰਾ ਟੀਚਾ-ਰਦੀ ਸਬਰਿਾਲ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 22 ਜੂਨ (

)-ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਰੀ ੰ ਜਾਫ ਿੱ ਲੋਂ ਭਨੁੱਖੀ ਉਤਭਤਾ ਦੀ ਾੲਦਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਕਰਨ ਮਿਤ

ਮਸਿਤਭੰ ਦ ੰ ਜਾਫ ਫਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ਗੲ ਮਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਦ ਭੱ ਦਨਜ਼ਰ ਮਜਲ ਮਿਚ ‘ਚੰ ਗੀ ਸੋਚਚੰ ਗੀ ਮਸਿਤ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਡਟੀ ਕਮਭਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਰਦੀ ਸਬਰਿਾਲ ਿੱ ਲੋਂ ਿਰਕ ਮਿਬਾਗ ਨੂੰ ਿੱ ਡ
ਟੀਚ ਮਦੱ ਤ ਗੲ ਿਨ। ਸਰੀ ਸਬਰਿਾਲ ਨ ਮਭਸ਼ਨ ਦ ਇਸ ੜਾਅ ’ਤ ਮੰ ਡਾਂ ਦ ਆਲ-ਦੁਆਲ ਨੂੰ ਸਾਪ-ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ ਦਾ
ਿੱ ਡਾ ਟੀਚਾ ਿਧੀਕ ਮਡਟੀ ਕਮਭਸ਼ਨ ਮਿਕਾਸ ਸਰੀ ਰਾਜਸ਼ ਮਗਲ ਨੂੰ ਸੌਂਮਆ ਿੈ ਅਤ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਮਕ ਮੰ ਡਾਂ
ਦੀਆਂ ੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤ ਭੋਿਤਫਰਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੰ ਡਾਂ ਮਿਚੋਂ ਗੰ ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਸਭੱ ਮਸਆ ਦਾ ਪੌਰੀ ਿੱ ਲ ਕੱ ਮਢਆ
ਜਾਿ ਅਤ ਇਿ ਕੰ ਭ ਪਾਇਲਾਂ ਮਿਚੋਂ ਮਨਕਲ ਕ ਮੰ ਡਾਂ ਦ ਛੱ ੜਾਂ ਤ ਟੋਮਫਆਂ ਮਿਚ ਿੁੰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਿ। ਉਨਾਂ ਮਕਿਾ ਮਕ
ਇਸ ਮਭਸ਼ਨ ਤਮਿਤ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਫਨਾਉਣਾ ਭਰਾ ਟੀਚਾ ਿੈ ਅਤ ਭੈਂ ਇਸ ਮਿਚ ਮਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਿੀ ਜਾਂ
ਮਢਲ ਫਰਦਾਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਮਡਟੀ ਕਮਭਸਨਰ ਿੱ ਲੋਂ ਮਦੱ ਤ ਟੀਚ ਦੀ ੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀ ਮਗਲ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਠ ਂਡੂ ਮਿਕਾਸ ਮਿਬਾਗ ਿੱ ਲੋਂ
ਛੱ ੜਾਂ, ਟੋਮਫਆਂ ਦੀ ਸਪਾਈ ਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਪਰਨੀਆਂ ਅਤ ਰਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਾਪ-ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ।

ਇਸ ਫਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰ ਦ ਸਰੀ ਮਗਲ ਨ ਦੱ ਮਸਆ ਮਕ ਮਜਲ ਦੀਆਂ 549 ੰ ਚਾਇਤਾਂ ਮਿਚ ਿੀ ਕੰ ਭ ਫਲਾਕ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਠ ਜਾਰੀ ਿਨ ਅਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜਲ ਮਿਚੋਂ ਮਰੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਮਸਆ ਮਕ ਕਈ ਮੰ ਡਾਂ
ਮਿਚ ਨੌਜਿਾਨ ਤ ਭੋਿਤਫਰ ਮਿਅਕਤੀ ਮੰ ਡ ਦੀ ਸਪਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕ ਆ ਅੱ ਗ ਆੲ ਿਨ ਅਤ ਮੰ ਡਾਂ ਮਿਚ ਖਡਾਂ ਦ
ਭੈਦਾਨ ਿੀ ੱ ਧਰ ਤ ਸਾਪ ਕਰ ਰਿ ਿਨ, ਮਜੱ ਥ ਮਕ ਨੌਜਿਾਨ ਖਡ-ਭੱ ਲ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਮਸਆ ਮਕ ਇਸ ਲਈ ਮੰ ਡਾਂ ਦ
ਮਰਿਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕ, ਜੋ ਮਕ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦ ਅੰ ਦਰ ਿਨ, ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰ ਬਾਲ ਅਤ ਗਲੀਆਂ ਮਿਚ
ਪਾਲਤੂ ਘੰ ੁੁਭਦ ਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰ ਡਾਂ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ।ਅਤ ਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਖਾਲੀ
ਈਆਂ ਥਾਿਾਂ ’ਤ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾੲ ਜਾ ਰਿ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਆਸ ਰਗਟਾਈ ਮਕ ਇਸ ਭੁਮਿੰ ਭ ਦ ਚੰ ਗ ਨਤੀਜ ਮਨਕਲਣਗ।

