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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਵੀ ਸੰ ਭਾਲੀ ਕਮਾਨ, ਘਰ ਘਰ ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰ ਭਾਲੀ ਿੈ। ਜ਼ਿਲੇ
ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਘਰੋ ਘਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਈ
ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਚੱ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਘਰ ਬੈਜ਼ ਆ ਿੀ
ਜ਼ਮਲ ਸਕਣਗੇ।

ਇੱ ਥੇ ਜ਼ਜਕਰਯੋਗ ਿੈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਜ਼ਿਲਾਂ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵੱ ਡੇ ਸਟੋਰ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ
ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਉਥੇ ਿੀ ਸਵੀਗੀ ਅਤੇ ਜੋਮੈਟੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਿੋਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ,
ਕਸਜ਼ਬਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਤੱ ਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ੱ ਧਰ ਤੇ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ: ਐਚ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਲਿਾਲ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਪ੍ੁਰਾ ਅਤੇ ਭੁੱ ਚੋ ਜ਼ਵਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱ ਲੋਂ ਕਜ਼ਰਆਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਿਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ੁੱ ਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਜ਼ਰਕ
ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਿੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪ੍ੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜਦ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਾਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਿਾਡੇ
ਗਲੀ ਮੁਿੱਲੇ ਜ਼ਵਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇੱ ਕ ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਿੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਿੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855617140 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ
ਤਲਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਰਾਸ਼ਨ
ਤਲਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ: ਵਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਿੈ ਜ਼ਕ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿੁਣ ਤੱ ਕ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਜ਼ਵਚ 996 ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ੈਕਟ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਿਨ ਜਦ ਜ਼ਕ ਿੁਣ ਤੱ ਕ 13395 ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪ੍ੱ ਜ਼ਕਆ ਿੋਇਆ ਭੋਜਨ ਮੁਿਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ
ਿੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਪ੍ਸ਼ ਪ੍ਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਿੋਇਆ ਸਰਗਰਮ
ਪ੍ਸ਼ ਪ੍ਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਸਿਤ ਸਲਾਿ ਜਾਰੀ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਸ਼ ਪ੍ਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਭਾਅ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਸਮੁੱ ਚੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਵਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਿੈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ ਪ੍ਾਲਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਆਂ ਨੰ ਮਾਜ਼ਿਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਮਲਦੀਆਂ ਰਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ ਧੰ ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਾ ਿੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਸ਼ਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਸ਼ ਪ੍ਾਲਕਾਂ ਤੱ ਕ ਇਸਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ
ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੈ। ਜ਼ਕਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਰੱ ਖ ਦੇ ਦੇਖਪ੍ਾਲ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲਣ ਨਾ
ਜ਼ਦਓ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਮੰ ਿ ਖੁਰ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਅਜ਼ਜਿੇ ਮੌਸਮ ਜ਼ਵਚ ਆ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਛਤ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਦਜੇ ਜਾਨਵਰ
ਨੰ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ।
ਂ ਸੀਆਂ ਨੰ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਸਮੇਤ 5 ਏਜ
ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਤੱ ਕ ਵੀ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿੁੰ ਦੀ ਰਿੇ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ
ਪ੍ੋਲੀਕਲੀਨਕ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤੇ ਕੁੱ ਤੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ਸ਼ ਪ੍ਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ੋਲੀਕਲੀਨਕ ਜ਼ਵਚ ਅੱ ਜ ਇਕ ਕੁੱ ਤੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ੇਟ ਜ਼ਵਚੋਂ ਮਰੇ ਿੋਏ ਬੱ ਚੇ
ਕੱ ਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱ ਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾ: ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ
ਗਾਇਨਾਕਾਲੋ ਜ਼ਜਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁੱ ਤੀ ਦੇ ਪ੍ੇਟ ਜ਼ਵਚ 12 ਕਤਰੇ ਕੱ ਢੇ ਗਏ ਿਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਵਚ ਲੱਗੇ ਿੋਏ ਿਨ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ
ਜ਼ਕਸੇ ਮੁਸਜ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਪ੍ਸ਼ ਪ੍ਾਲਕ ਕਰਨ ਸੰ ਪ੍ਰਕ
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ ਪ੍ਾਲਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਮੁਸਜ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਡਾ: ਰਾਮਪ੍ਾਲ ਜ਼ਮੱ ਤਲ ਐਸ.ਵੀ.ਓ. ਬਜ਼ ੰ ਡਾ 9417158959, ਡਾ: ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੋਪ੍ੜਾ ਐਸ.ਵੀ.ਓ. ਤਲਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ 94630 77981 ਜਾਂ
ਡਾ: ਜਗਸੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਐਸ.ਵੀ.ਓ. ਰਾਮਪ੍ੁਰਾ ਨਾਲ 94170 67899 ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਰੇ ਚਾਰੇ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ ਡਾ: ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਚਾਰਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 89680 73220 ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਕਰਜ਼ਫਊ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 21 ਜ਼ਗਰਫਤਾਰ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੁਜ਼ਲਸ ਵੱ ਲੋਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ 24 ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਖਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇੰ ਨਾਂ ਮਾਮਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਚ 21 ਨੰ ੂ ਜ਼ਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਜਦ ਜ਼ਕ 3 ਮਾਲਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਾਲਮ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਗਰਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੈ। ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿੀ ਰਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਾ
ਜ਼ਨਕਲਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪ੍ੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮਚੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ੂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰ ਰਿੀ

ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪ੍ੱ ਛਲੇ 24 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਜ਼ਵਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਕਈ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਨ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜ਼ਨਕਲ ਰਿੇ ਸਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਨੇ ਸੱ ਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਨਾਂ ਪ੍ਾਸ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ੁਜ਼ਲਸ ਉਸ ਜ਼ਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰ ਿੋਵੇਗੀ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱ ਣ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿੋਏ ਸੁਚੇਤ
ਬਾਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪ੍ਜ਼ਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਜ਼ਵਆਪ੍ੀ ਮਿਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਦੇ
ਆਮ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਿੋਣੇ ਸ਼ੁਰ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ੁਜ਼ਲਸ ਨੰ ਪ੍ਰਨ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਬਾਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪ੍ਜ਼ਿਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰੀ ਿਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜੱ ਸਲ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗਰਾਮ
ਪ੍ੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਿੀਆ ਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਜ਼ਤਆਂ ਨੰ ਸੀਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਬਾਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਅੰ ਦਰ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਿੋਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ
ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਕੋ ੇ ਕੌ ਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰ ਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਜ਼ਤਆਂ 'ਤੇ
ਨਾਕੇ ਆਜ਼ਦ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਨੰ ਸੀਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋ ੇ ਫਲਾ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਵੀ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਪ੍ੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਜ਼ਿਰਾ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ

ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦਾ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਆਪ੍ਾ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਆਪ੍ਸੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਨੰ
ਂ ਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਐਮ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਲਿਾਲ ਨਿੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ ਡੀਸੀ
ਪ੍ਰ ਇਿ ਵਕਤ ਅਵੇਸਲੇ ਿੋਣ ਦਾ ਨਿੀਂ
8210 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿੋਈ
9187 ਗੈਸ ਜ਼ਸੰ ਲਡਰਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਸਪ੍ਲਾਈ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਿੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਲਿਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੇਸ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਿੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਸਮਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਿੋਣ ਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ
ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੰ ੂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧ ਰਿੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਖਤਰੇ ਨੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਜਿੀ ਇੱ ਕ ਭੁੱ ਲ ਿੀ ਪ੍ਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰ ਸਾਜ਼ਬਤ ਿੋ
ਸਕਦੀ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਨੈੱਜੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਸੰ ਵੇਨਦਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ ਿੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਵਖਾਏ ਸੰ ਜਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਨੰ ੂ ਿੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਿੈ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ
ਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਿੁਣ ਤੱ ਕ 7305 ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰ 8210 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰ ਡ ਜਨਤਕ ਵੰ ਡ

ਂ ਸੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਜ਼ਸਰਫ ਅੱ ਜ ਦੇ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਗੈਸ ਏਜ
9187 ਗੈਸ ਜ਼ਸੰ ਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

