ਵਿਸ਼ਿ ਿਾਤਾਿਯਣ ਵਦਿਸ ਭੌਕ ‘ਵਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ’ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਯੀ ਅਤ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਨ ੌਦ ਰਗਾ ਕ ਭਨਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿ ਿਾਤਾਿਯਨ ਵਦਿਸ
ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਵਿਬਾਗਾਂ ਿਰੋਂ ਰਗਾੲ ਗੲ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਸਟਾਰ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 5 ਜੂਨ (

) - ਸੂਫ ਨੂੰ ਵਸਹਤਭੰ ਦ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਅੱ ਜ ਵਿਸ਼ਿ

ਿਾਤਾਿਯਣ ਵਦਿਸ ਭੌਕ ਇਕ ਵਨਿਕਰੀ ਭੁਵਹੰ ਭ ‘ਵਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ’ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।‘ਵਭਸ਼ਨ
ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ’ ਅਤ ‘ਤੰ ਦਯੁਸਤ ਤਯਨਤਾਯਨ’ ਤਵਹਤ ਕਯਾੲ ਗੲ ਵਿਰਾ ੱ ਧਯੀ ਸਭਾਗਭ ਵਿੱ ਚ ਵਿਟੀ
ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਰਦੀ ਕੁਭਾਯ ਸੱ ਬਯਿਾਰ ਆਈ.ੲ.ਐੱਸ., ਹਰਕਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੀ ਧਯਭਫੀਯ
ਅਗਨੀਹੋਤਯੀ ਅਤ ਹਰਕਾ ਖਭਕਯਨ ਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਸੁਖਾਰ ਵਸੰ ਘ ਬੁੱ ਰਯ ਅਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਤੌਯ ’ਤ ਸ਼ਾਭਰ ਹੋੲ। ਇਸ
ਭੌਕ ਿਧੀਕ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ ਸਰੀ ਸੰ ਦੀ ਵਯਸ਼ੀ, ਿਧੀਕ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਵਿਕਾਸ ਰੋ. ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ,
ਐੱਸ.ਿੀ.ਐੱਭ. ਖਿੂਯ ਸਾਵਹਫ ਵਭਸ ੱ ਰਿੀ ਚੌਧਯੀ ਆਈ.ੲ.ਐੱਸ., ਐੱਸ.ਿੀ.ਐੱਭ. ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀਭਤੀ ਅਭਨਦੀ
ਕੌ ਯ, ਐੱਸ.ਿੀ.ਐੱਭ. ੱ ਟੀ ਸਰੀ ਸੁਵਯੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ, ਵਸਿਰ ਸਯਜਨ ਿਾ. ਸ਼ਭਸ਼ਯ ਵਸੰ ਘ, ਭੁੱ ਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਫ਼ਸਯ ਸ.
ਵਿ੍ਯਾਰ ਵਸੰ ਘ, ਸ. ਸੁਖਵਜੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਵਸੱ ਧੂ, ਸੈਕਟਯੀ ਯੈੱਿ ਕਯਾਸ ਸ. ਤਵਜੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਯਾਜਾ ਿੀ ਹਾਿਯ ਸਨ।

ਵਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਤਵਹਤ ਅੱ ਜ ਸਬ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਵਸਿਰ ਹਸਤਾਰ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਰਗਾਈ
ਗਈ ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਵਸਹਤ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਵਸਹਤ ਸਿਾਿਾਂ ਫਾਯ ਦੱ ਵਸਆ ਵਗਆ। ਇਸ
ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦਾ ਭੁਆਇਨਾ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਸੱ ਬਯਿਾਰ ਅਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਯੀ ਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।
ਇਸ ਭੌਕ ਇਸਤਯੀ ਤ ਫਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਬਾਗ ਿੱ ਰੋਂ ਫਫੀ ਸ਼ੋਅ ਿੀ ਕਯਾਇਆ ਵਗਆ ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ 6 ਭਹੀਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਰ
ਤੱ ਕ ਦੀ ਉਭਯ ਦ 60 ਦ ਕਯੀਫ ਫੱ ਵਚਆਂ ਨ ਬਾਗ ਵਰਆ। ਇਸ ਫਫੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਬ ਤੋਂ ਵਸਹਤਭੰ ਦ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਤੌਯ ’ਤ ਸਨਭਾਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ ਭੌਕ ਹਾਿਯ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਭਾਂਿਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂ ਦ
ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਭਹੱ ਤਤਾ ਅਤ ੋਸ਼ਵਟਕ ਖੁਯਾਕ ਫਾਯ ਿੀ ਦੱ ਵਸਆ ਵਗਆ। ਇਸ ਉਯੰ ਤ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਅਤ ਵਿਧਾਇਕ

ਸਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਯੀ ਨ ਹਸਤਾਰ ਕੰ ਰੈ ਕਸ ਵਿੱ ਚ ੌਦ ਰਗਾ ਕ ਅਤ ਹਾਿਯ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ੌਦ ਿੰ ਿ ਕ ਵਿਸ਼ਿ ਿਾਤਾਿਯਨ
ਵਦਿਸ ਭਨਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵਿਰਾ ੱ ਧਯੀ ਸਭਾਗਭ ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਿੱ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸਾਨ ਅਤ ਆਭ ਰੋ ਕ ਹੁੰ ਚ ਹੋੲ ਸਨ ਨਾਰ
ਆਣ ਵਿਚਾਯ ਸਾਂਝ ਕਯਵਦਆਂ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਰਦੀ ਸੱ ਬਯਿਾਰ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਭਸ਼ਨ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ
ਤਵਹਤ ਵਸਹਤ ਵਿਬਾਗ, ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੈਨੀਟਸ਼ਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯਾਂ ਵਿਬਾਗ, ਟਯਾਂਸੋਯਟ, ਿਾਤਾਿਯਣ ਦੀ
ਸਾਂਬ-ਸੰ ਬਾਰ ਸਫੰ ਧੀ ਵਿਬਾਗ, ਖਤੀਫਾੜੀ, ਸਵਹਕਾਯਤਾ, ਜੰ ਗਰਾਤ, ਖਿ ਵਿਬਾਗ, ਜਰ ਸਯੋਤ, ਫਵਰਕ ਹੈਰਥ ਅਤ
ਂਿੂ ਵਿਕਾਸ ਤ ੰ ਚਾਇਤ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਵਭਰ ਕ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਭੁਵਹੰ ਭ ਤਵਹਤ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਵਸਹਤ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਭੈਿੀਕਰ ਕੈਂ ਰਗਾਉਣ ਦ ਨਾਰ
ਰੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਯੋਈ ਵਸਹਤ ਰਈ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਵਰਆਂਦੀ ਜਾਿਗੀ।
ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਨ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਵਿਰ ’ਚ ਵਭੱ ਟੀ ਦੀ ਯਖ ਸਫੰ ਧੀ ਿੀ ਸੈਂਰ ਰੲ ਜਾਣਗ,
ਵਕਉਂਵਕ ੰ ਜਾਫ ਵਿੱ ਚ ਯਵਹਣ ਿਾਰ ਰੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰ ਗੀ ਹੋਿਗੀ ਜਕਯ ਵਭੱ ਟੀ ਦੀ ਵਸਹਤ ਚੰ ਗੀ ਹੋਿ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਰਾਿਾ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ, ਝੋਨ ਦੀ ਯਾਰੀ ਅਤ ਹੋਯ ਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਯਵਹੰ ਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਫੰ ਧੀ ਿੀ
ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਿਰਾ ਵਿਕਾਸ ਤ ੰ ਚਾਇਤ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਛੱ ੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਫੰ ਧੀ ਵਿਸ਼ਸ਼
ਉਯਾਰ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਗਰੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਿਗੀ। ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਰਾਸਵਟਕ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾ ਕਯਨ, ਕੂੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ ਰਗਾਉਣ, ਆਣਾ ਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਯੱ ਖਣ ਅਤ ਿਂਗੂ ਤੋਂ
ਫਚਾਅ ਸਫੰ ਧੀ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਪੈਰਾਈ ਜਾਿਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਜੰ ਗਰਾਤ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਿੱ ਿ ੱ ਧਯ ’ਤ ੌਦ ਰਗਾਉਣ
ਦੀ ਭੁਵਹੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ੌਦ ਰਗਾਉਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਹ ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਭੁਵਹੰ ਭ ਵਿੱ ਚ ਿਧ-ਚੜ ਕ ਵਹੱ ਸਾ ਰੈ ਣ ਅਤ ਤੰ ਦਯੁਸਤ
ੰ ਜਾਫ ਵਸਯਜਣ ਵਿੱ ਚ ਆਣਾ ਅਵਹਭ ਮੋਗਦਾਨ ਾਉਣ। ਇਸ ਭੌਕ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਨ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਯਆਿਯਣ ਦੀ
ਯਾਖੀ ਦੀ ਸਹੂੰ ਿੀ ਚੁਕਾਈ।
ਇਸ ਭੌਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੀ ਧਯਭਫੀਯ ਅਗਨੀਹੋਤਯੀ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ੰ ਜਾਫ ਕੈਟਨ ਅਭਵਯੰ ਦਯ
ਵਸੰ ਘ ਿਰੋਂ ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਭੁਵਹੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਕ ਸੂਫ ਨੂੰ ਵਨਯੋਗ ਕਯਨ ਦਾ ਜੋ ਫੀੜਾ ਚੁੱ ਵਕਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਤਯੀਫ਼
ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇੱ ਕ ਵਸਹਤਭੰ ਦ ਸਯੀਯ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਵਸਹਤਭਦ ਵਦਭਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ
ਵਜਥ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਹਤਭੰ ਦ ਫਣਨ ਰਈ ਰਵਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਉਥ ਹਯ ਤਯਾਂ ਦ ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯੋਕਣ ਅਤ ਵਭਰਾਿਟੀ
ਦਾਯਥਾਂ ਨੂੰ ਯੋਕਣ ਰਈ ਿੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਭੁਵਹੰ ਭ ਚਰਾਈ ਜਾਿਗੀ। ਉਨਾਂ ਰੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਹ ਵਨਯੋਗ ਤ
ਤੰ ਦਯੁਸਤ ੰ ਜਾਫ ਵਸਯਜਣ ਵਿੱ ਚ ਵਹੱ ਸਾ ਾਉਣ।
ਇਸ ਭੌਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਸੁਖਾਰ ਵਸੰ ਘ ਬੁੱ ਰਯ ਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਜਥ ਆਣ ਸਯੀਯ ਨੂੰ ਵਨਯੋਗ ਯੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥ ਆਣ ਆਰ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਯਾ ਯੱ ਖਣ ਦ ਨਾਰ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਫੂਟ ਰਗਾਉਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਉਨਾਂ
ਵਕਹਾ ਵਕ ਧਯਤੀ ਤ ਜੀਿਨ ਦਾ ਅਧਾਯ ਯੁੱ ਖ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਰਈ ਹਯ ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਯੁੱ ਖ ਰਗਾਉਣ ਚਾਹੀਦ
ਹਨ।
ਸਭਾਗਭ ਦ ਅਖੀਯ ਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ ਰਗਾਉਣ ਿਾਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿਰੋਂ
ਵਿਸ਼ਸ਼ ਤੌਯ ’ਤ ਸਨਾਭਨਤ ਿੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।

