
ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਪਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਦੀ ਜ਼ਡਮਾਂਡ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਾਰੀ-ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ 

05 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋ 06 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ-ਅਟਵਾਲ੍ 

07, 08 ਅਤੇ 09 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਿੋਵੇਗੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਪਲ੍ਾਈ 

ਚਾਰ ਪਿੀਆ ਵਾਿਨ ਲੈ੍ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਿੇਗੀ 
ਨੰਗਲ੍ 2 ਅਪਰੈਲ੍( ) 

ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਨੰਗਲ੍ ਦੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੰੂ ਿੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾ ਦੀ 
ਮੰਗ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲ੍ਈ 02 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨਾ ਲ੍ਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਦੀ ਜ਼ਡਮਾਂਡ ਮੁ
ਤਾਜ਼ਬਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ ਆਮ ਲੋ੍
ਕਾ ਲ੍ਈ ਬੰਦ ਰਜ਼ਿਣਗੇ।  
ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੰਗਲ੍ ਸ਼ਰੀ ਿਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਟਵਾਲ੍ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਤੀ 05 

ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋ 06 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿ
ਰ ਅਗਲੇ੍ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ 07, 

08 ਅਤੇ 09 ਅਪਰੈਲ੍ ਲ੍ਈ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ ਜ਼ਿਰ ਤੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਕੇ 10 ਅਪਰੈਲ੍ ਅਤੇ 11 

ਅਪਰੈਲ੍ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱ
ਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਿੋਵੇਗੀ।  
ਅਟਵਾਲ੍ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਿਊ ਲ੍ਾਗੂ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ ਮਾ
ਲ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਣ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਸ (ਿਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਜ਼ਕੰਗ ਕਰਕੇ) ਬ
ਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ/ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਿੋਜਦਾਰੀ 14

4 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.ਦੀ ਇੰਨ ਜ਼ਬੰਨ  ਪਾਲ੍ਣਾਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲ੍ਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋ
ਰਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ੍ ਦੋ ਪਿੀਆ ਵਾਿਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਿੀਆ ਵਾਿਨ 

ਲੈ੍ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਿੇਗੀ। ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰਾ ਤੋ ਦਵਾਈਆ 

ਲੈ੍ ਸਕਦਾ ਿੈ।  
ਤਸਵੀਰ:- ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੰਗਲ੍ ਸ਼ਰੀ ਿਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਟਵਾਲ੍। 

 

 

 

 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਪਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 



ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱ ਖੇ ਪਸੂ/ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ  ਖਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਭੋਜਨ/ਚਾਰਾ-ਮਨਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਊ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ/ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ 

ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਿੜਕਾਵ ਨਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਨੂੰ  ਸੈਨੀਟਾਈਜ-ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਿਸਰ 

ਨੰਗਲ੍ 2 ਅਪਰੈਲ੍(  ) 

ਕੋਜ਼ਵਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਦੁਜ਼ਨਆਂ ਭਰ ਜ਼ਵੱਚ ਿੈਲ੍ ਰਿੀ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ-
ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਜਥੇ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ੍ ਵਲ੍ੋਂ ਨੰਗਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਮੰਦ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ੍ ਭੋਜਨ ਮੁੱ ਿਈਆ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਉਥੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵੱਚ ਘੁੰ ਮ ਰਿੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂ/ਜਾਨਵਰ (ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਗਊਆਂ, ਕੱੁਤੇ, ਬਾਂਦਰ ਆਜ਼ਦ) ਜੋ ਸ਼ਜ਼ਿਰ 
ਵਾਸੀਆਂ ਵਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਤ ੇਿੀ ਜ਼ਨਰਭਰ ਸਨ ਨੂੰ  ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ੍ ਵਲ੍ੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਨਾਲ੍ ਭੋਜਨ/ਚਾਰਾ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਿਊ ਲੱ੍ਗਣ ਕਰਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲ੍ੋਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ 
ਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਿ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱ ਖੇ ਸਨ। 

              ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਿੋਏ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਿਸਰ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਸ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲ੍ਈ 
ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ੍ ਵਲ੍ੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਜ਼ਵਕਾਸ ਪਰੀਸ਼ਦ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ੍ ਬਰਾਂਚ ਦ ੇਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਮੁੱ ਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰੀ 
ਅਸ਼ੋਕ ਮਨੋਚਾ, ਪਰੇਮ ਕਪੂਰ, ਦਜ਼ਵੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ੇਡਾ: ਆਰ.ਪੀ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀ ਗੋਜ਼ਬੰਦ ਗਊ ਧਾਮ ਗਊਸ਼ਾਲ੍ਾ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਰੀ 
ਜ਼ਪੰਕੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਸਾਬਕਾ-ਕੌਂਸਲ੍ਰ) ਵਲ੍ੋਂ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।  

ਸ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਵਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਵਾਰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸਿਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਨੂੰ  ਸਨੈੀਟਾਈਜ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਵਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਕਰਜ਼ਿਊ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ ਅਤ ੇ
ਿੋਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਤਸਵੀਰ:- ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ੍ ਵਲ੍ੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ੍ ਭੋਜਨ/ਚਾਰਾ ਆਜ਼ਦ ਖਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

 

 

 

 

 

 

ਦਿਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਚਲ੍ਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਤਜ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਿੋਜ਼ਗੰਗ-ਜੀ.ਬੀ. ਸ਼ਰਮਾਂ 



ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 2 ਅਪਰੈਲ੍( ) 
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਿਸਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜੀ.ਬੀ. ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲ੍ੜੀ ਤਜ਼ਿਤ ਿੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਵੱਚ 
ਿੋਜ਼ਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਵਖੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ 
ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਿ-ਸਿਾਈ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਵੀ ਪਰੇਜ਼ਰਆ ਜਾ 
ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
ਤਸਵੀਰ: ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਵਖੇ  ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਦਿਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 



ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਮਿਦੂਰਾਂ ਲ੍ਈ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਰਲ੍ੀਿ ਸੈਂਟਰ, ਸੇਨੇਟਾਈਜਰ ਵੀ 
ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਿੱਈਆ -ਕਨ ੂਗਰਗ 

ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਬਜ਼ਚਆ 

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 2 ਅਪਰੈਲ੍(    ) 

ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਿਦੂਰ ਿਸੇ ਿੋਏ ਿਨ। 
ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿੂਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਕੇਸਗੜਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦੇ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਉਥੋਂ ਦੇ 
ਦੀਵਾਨ ਿਾਲ੍ ਜ਼ਵੱਚ ਰਲ੍ੀਿ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਜ਼ਜੱਥੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਜ਼ਿਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ 
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। 

ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਦੂਰਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਚੈੈੱਕਅੱਪ ਵੀ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਰਾਮ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਸੇਨੇਟਾਈਜਰ ਵੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਨ। 

ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਾਰੇ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ 
ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੂ ਿੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 
ਿਦਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਣੋਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣਾ, ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਤਸਵੀਰ:- 1) ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਚੈੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

2) ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

3)ਰਲ੍ੀਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

 

 


