ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-4
1/19183/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 24805 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ
20306 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਖਰੀਦ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ੍
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ ੰ ਦ ਪ੍ਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 24805 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ
ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਜ਼ ੱ ਚੋਂ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ੱ ਲ੍ੋਂ 20306 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਾ ਰਹੀ। ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਾਸਤੇ ਹਰ
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਾਨਾ ਪ੍ਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱ ਠ ਨਾ ਹੋ ੇ।
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਜ਼ਦਆ ਿਾ ੇਗਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨਹੀਂ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਕਣਕ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲ੍ੀ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ੱ ਧ
ਜ਼ ਅਕਤੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਿੁਕਾਮ ਿਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ ੱ ਚ ਨਾ ਆ ੇ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ ਖੇ ਿਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਿਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ
ਰੋਜ਼ਕਆ ਿਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪ੍ਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਰਾਿਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੀਿੇ ਜ਼ਦਨ
12439 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ 11485 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗੀ
ਹੈ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ ਚੋਂ ਪ੍ਨਗਰੇਨ ੱ ਲ੍ੋਂ 2925 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ੱ ਲ੍ੋਂ 169 ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ੱ ਲ੍ੋਂ 2980 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪ੍ਨਸਪ੍
ੱ ਲ੍ੋਂ 4208 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ੰ ਿਾਬ ੇਅਰਹਾਊਸ ੱ ਲ੍ੋਂ 1203 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ ਡ-19
ਰਾਿਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ ੀ ਦਾਣਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ’ਚ ਜ਼ ਕਣ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿਾ ੇਗਾ-ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ
ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਿਾਇਿਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ੍:
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ ੰ ਦ ਪ੍ਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਚੱ ਲ੍ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸੀਿਨ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜ਼ਕ ਰਾਿਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ
ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ ਕਣ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿਾ ੇ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਨਾਿ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਜ਼ ੱ ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਪ੍ੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਾ ।ੇ
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਦੀ ਨਾਲ੍ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾ ੇ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਕੋਜ਼ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਿੱ ਠਣ ਲ੍ਈ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀਰਕ ਫਾਂਸਲ੍ਾ ਰੱ ਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਿਾ ੇ। ਉਨਹਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣੇ ਹਲ੍ਕੇ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ
ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਈ ੀ ਬਾਹਰਲ੍ਾ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ੍ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਿਾਇਿਾ
ਜ਼ਲ੍ਆ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰ ਤ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱ ਕ ਸੁਖਾ ੇਂ ਮਾਹੌਲ੍ ’ਚ ਰੋਿਾਨਾ ਦੀਆਂ
ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸਤੂਆਂ ਪ੍ੁੱ ਿਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਿਾਣ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨਾ ਪ੍ ੇ। ਉਨਹਾਂ ਕੋਜ਼ ਡ 19 ਦੇ
ਕਾਰਿਾਂ ਅੰ ਦਰ ਿੁਟੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲ੍ੋ ਕ ਭਲ੍ਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਿ ਅੰ ਦਰ ਪ੍ੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਡਊਟੀ
ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਨਹਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਾਈਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਅਤੇ
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਹਲ੍ਾਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪ੍ਟਣ ਲ੍ਈ ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍ਾਂ ਅੰ ਦਰ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ
ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਖੀ ਸ. ਹਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪ੍ੂਨਮ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪ੍ਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸਰੀ
ਰਾਿਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਸ. ਸ ਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸਰੀ ਪ੍ ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਦ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਦੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ ਡ-19
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 11557 ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੇ ਿਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਿਾਰੀ
20 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ੍ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੇ 6194 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ੍ ਦਾ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਦਾਣਾ ਿਾ ੇਗਾ ਖ਼ਰੀਜ਼ਦਆ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ੍
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ ੰ ਦ ਪ੍ਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਇਕੱ ਠ
ਨਾ ਹੋ ੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਹੁਣ ਤੱ ਕ
11557 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਿਦਜ਼ਕ 20 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ੍ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੇ 6194 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸ ਿਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦ ਾਇਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ੍ ਦਾ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਜ਼ਦਆ ਿਾ ੇਗਾ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪ੍ਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾ ੇ।
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਪ੍ਾਸ ਾਲ੍ੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ ੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਇਕੱ ਠ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਫਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੀ ਅਪ੍ੀਲ੍
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲ੍ੀ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ੱ ਧ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਸ. ਸ ਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਗਲ੍ੇ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ (20 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ੍) ਲ੍ਈ 6194 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸ ਿਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਨਹਾਂ ’ਚ ਅਬੋਹਰ ਲ੍ਈ 1803, ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਲ੍ਈ 1895, ਅਰਨੀ ਾਲ੍ਾ ਲ੍ਈ 426 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਦੀ ਅਨਾਿ ਮੰ ਡੀ ਲ੍ਈ 2070 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਅਨਾਿ ਮੰ ਡੀਆ ਜ਼ ੱ ਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ੱ ਲ੍ੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਾਸ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ 24 ਘੰ ਟੇ ਹੈ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 110 ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਜ਼ਟ -ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
8 ਸੈਂਪ੍ਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਾਸੀਆਂ ਲ੍ਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ੍ :
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍੍ਹਾ ਾਸੀਆਂ ਲ੍ਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿੋ 118 ਸੈਂਪ੍ਲ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ ੱ ਚੋਂ 110 ਦੀ
ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟ ਆਈ ਹੈ, 8 ਸੈਂਪ੍ਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਿੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ.
ਅਰਜ਼ ੰ ਦ ਪ੍ਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰ ੀ ਇਸ ਅਜ਼ਦੱ ਖ ਾਇਰਸ ਤੋਂ
ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਿੰ ਗ ਿਾਰੀ
ਰੱ ਖਣ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪ੍ਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾ ੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ ਚ ਜ਼ਫਲ੍ਹਾਲ੍ ਕੋਈ ਨ ੀਂ ਜ਼ ੱ ਲ੍ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਸ ਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ: ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ ਡ-19 ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਆਪ੍ਸੀ ਮੇਲ੍ਿੋਲ੍ ਨਾਲ੍ ਫੈਲ੍ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥ ਾਰ- ਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ੍ ਧੋ ੋ, ਇਕ ਦੂਿੇ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਅਜ਼ਿਹੀਆਂ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਰੱ ਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ੍ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਸਮਾਿ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪ੍ਣੇ ਫਰਿਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਭਾਅ ਜ਼ਰਹੈ-ਜ਼ਸ ਲ੍ ਸਰਿਨ
ਬਹਾਦਰ ਸੈਜ਼ਨਕਾਂ ਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਿੰ ਗ ਲ੍ੜ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਾਗ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ੍
ਜ਼ਸ ਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ. ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਿੇ ਅਿੇ ਤੱ ਕ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਪ੍ਛੇ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਲ੍ੱਛਣਾਂ ਤੇ ਬਚਾਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਲ੍ਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਟਾਫ ੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਸਖਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਜ਼ ਧਾ ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ
ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡ ਰਹੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਨੂੰ ਿੋ ੀ ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਿ ਨਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ੁੁਚ ਕਰਕੇ ਨਾਲ੍
ਦੀ ਨਾਲ੍ ਸੈਂਪ੍ਲ੍ ਲ੍ੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਈ.ਈ. ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣੇ ਬਲ੍ਾਕਾਂ
ਜ਼ ਚੱ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਚਤ
ੇ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਚਲ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਸ ਲ੍ ਸਰਿਨ ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਬਲ੍ਾਕ ਖੂਈ ਖੇੜਾ, ਡੱ ਬ ਾਲ੍ਾ ਕਲ੍ਾਂ, ਿੰ ਡ ਾਲ੍ਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਹ, ਸੀਤੋਗੁਨੌ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸਟਾਫ ਏ.ਐਨ.ਐਮ., ਆਸ਼ਾ ਰਕਰ, ਹੈਲ੍ਥ
ਰਕਰ ਤੇ ਪ੍ੈਰਾਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ-ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਿਾ ਕੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਅਜ਼ਭਆਨ ਚਲ੍ਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਿ ਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪ੍ਣੇ ਫਰਿ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਗਲ੍ਤ ਿਾਂ ਝੂਠੀ ਅਫ ਾਹ ਫੈਲ੍ਾਉਣ ਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਕਾਰ ਾਈ ੀ ਅਮਲ੍ ਜ਼ ਚ ਜ਼ਲ੍ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਲ੍ਾਿ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਜ਼ ੱ ਚ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਅਜ਼ਹਮ ਭੂਜ਼ਮਕਾ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਧਾਮੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ ਤਰਹਾਂ ਲ੍ੋ ਕ ਪ੍ੁਜ਼ਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੌਂਸਲ੍ਾ ਅਫਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ
ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲ੍ਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋ ਜ਼ਸੱ ਧੇ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਜ਼ ੱ ਚ ਆ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਹਾਦਰ ਸੈਜ਼ਨਕਾਂ ਾਂਗ ਇਹ ੀ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਾਲ੍ੀ ਿੰ ਗ ’ਚ ਅਜ਼ੜੱ ਕਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਸ ਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ. ਹਰਚੰ ਦ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਚੰ ਦਰ ਮੋਹਨ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਬੀ.ਈ.ਈ.
ਜ਼ਦ ੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ੍ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ੍ ਟੰ ਡਨ ਮੌਿੂਦ ਸਨ।

