ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ

ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦਾ ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲ੍ਈ ਵਚਨਬੱ ਧ : ਨਾਗਰਾ

ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਜਦੱ ਕਤ

ਜਵਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਿੋਣ ਵਾਲ੍ੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਮੀਜ ੰ ਗ

ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਨਰਜਵਘਨ ਸਪਲ੍ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲ੍ਈ ਵੀ ਜਕਿਾ

ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 01 ਅਪਰੈਲ੍

ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦਾ ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲ੍ਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿੈ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਜਵੱ ਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਵੇਚਣ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਪਰਸ਼
ੇ ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨ
ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਪਰਗ ਾਵਾ ਿਲ੍ਕਾ ਜਵਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲ੍ਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀ

ਕਮੇ ੀ

ਸਰਜਿੰ ਦ ਜਵਖੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਤੀਆਂ ਨਾਲ੍ 15 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਿੋਣ ਵਾਲ੍ੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਸਬੰ ਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਜ ੰ ਗ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਜਦਆਂ ਕੀਤਾ।

ਜਵਧਾਇਕ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜਵਚ ਲ੍ਾਗ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
ਦਾ

ਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ

ਜਸਿਤ ਸੁਰੱਜਖਆ ਨੰ ਜਧਆਨ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ
15 ਿਨ ਤੱ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਿ 15
ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ੍ ਨੰ ਮੰ ਡੀ ਜਵੱ ਚ ਜਲ੍ਆਉਣ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ।

ਜਵਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀ

ਕਮੇ ੀ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਜਕਿਾ ਜਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵੱ ਚ

ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤਾਂ ਿੋ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਵੇਚਣ ਜਵੱ ਚ
ਜਕਸੇ ਸਮੱ ਜਸਆ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸ. ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕਰਜਫਊ
ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲ੍ੋ ਕਾਂ
ਨੰ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਦੱ ਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਇਿ ਗੱ ਲ੍ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ
ਿਾਵੇ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਲ੍ਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱ ਤਰ ਮਾਰਕੀ
ਕਮੇ ੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ,ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਭੁਜਪੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਜਦ ਿਾਜ਼ਰ
ਸਨ।

---------------------------------------------ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ
ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਸਾਿਮਣੇ
ਿੁਣ ਤੱ ਕ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ 15 ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਪੋਰ ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਜ ਵ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਜਨਪ ਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਰਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ
ਜ਼ਰਰੀ
ਫਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 01 ਅਪਰੈਲ੍
ਵਧੀਕ ਜਡਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ- ਨੋਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਕੋਜਵਡ-19 ਕੰ ਰੋਲ੍, ਸਰੀ ਿਸਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ ਨੇ
ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਿਾਲ੍ੇ ਤੱ ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਿਮਣੇ ਨਿੀਂ ਆਇਆ
। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਿੁਣ ਤੱ ਕ 15 ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਰਪੋਰ ਾਂ ਨੈਗੇਜ ਵ ਆਈਆਂ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਜਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ 752
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ

ਰੇਸ ਕਰ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 591 ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਕੁਆਰੰ ੀਨ)

ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ ਤੇ ਰਜਿੰ ਦੇ 161 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਘਰ ਜਵਚ ਿੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ ਿੈ। ਵਧੀਕ ਜਡਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ- ਨੋਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਕੋਜਵਡ-19 ਕੰ ਰੋਲ੍ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਿੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰ ਜਧਆਨ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ
ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਿਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ੍ ਨੇ ਆਮ ਿਨਤਾ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਜਕ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਿਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ
ਆਪਣੇ ਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਇਆ ਿਾਵੇ।ਖੰ ਘ ਿਾਂ ਜ ੱ ਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੰ ਿ
ਅਤੇ ਨੱਕ ਰੁਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਢੱ ਜਕਆ ਿਾਵੇ ਜਕਉਂਜਕ ਇਿ ਜਬਮਾਰੀ ਇੱ ਕ ਪੀੜ੍ਤ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ
ਜਵਅਕਤੀ ਨੰ ਥੁੱ ਕ ਕਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ੍ਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਲ੍ਈ ਫਲ੍ ਵਰਗੇ ਲ੍ੱ ਣਾਂ ਵਾਲ੍ੇ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ
ਮੀ ਰ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਿਾਵੇ।ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਿੱ ਥ ਨਾ ਜਮਲ੍ਾਇਆ ਿਾਵੇ।
ਖੰ ਘ,ਬੁਖਾਰ ਿਾਂ ਸਾਿ ਲ੍ੈ ਣ ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰਤ ਜਵੱ ਚ, ਤੁਰੰਤ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਨੰ ਸਜਚਤ
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।ਉਿਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਜਨਪ ਣ ਲ੍ਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ
ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਿਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ

ਦਾਖਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ
ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਜਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਰਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਇੰ ਨ-ਜਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।

--------------------------------------------

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ

ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲ੍ਈ ਵੱ ਡੀ ਰਾਿਤ ਸਾਬਤ ਿੋਏ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਥਾਜਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮ ਤੇ
ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰ
5500 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੌਰੀ ਜਨਪ ਾਰਾ

ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜਨਪ ਾਰਾ
ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀਂ

ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 01 ਅਪਰੈਲ੍
ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮ ਤੇ ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਬੇਿੱਦ ਸਿਾਈ ਜਸੱ ਧ
ਿੋਏ ਿਨ ਅਤੇ ਿੁਣ ਤੱ ਕ ਇਨਹਾਂ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ 5500 ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਜਨਪ ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ੍ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮਾਂ ਜਵਖੇ ਪਰਾਪਤ

ਿੋਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਿੈ ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਜਨਰਜਵਘਨ ਪੁੱ ਿਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਡਪ ੀ
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੰ ਜਮਰਤ ਕੌ ਰ ਜਗੱ ਲ੍ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ 4500 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਤੇ
26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਿੁਣ ਤੱ ਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈਆਂ। ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ
ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਜਦਆਂ ਇਿ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਤਾਂ ਿੋ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਪਰਸ਼
ੇ ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜਗੱ ਲ੍ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਨਪ ਾਰੇ ਲ੍ਈ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 01763-232217, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ ਲ੍ਈ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 01763-232838, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਜਸਆਵਾਂ ਦੇ ਜਨਪ ਾਰੇ ਲ੍ਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 01763-232165,
ਅਮਲ੍ੋ ਿ ਤੇ ਮੰ ਡੀ ਗੋਜਬੰ ਦਗੜ੍ਹ ਲ੍ਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 01763-232498
ਅਤੇ ਖਮਾਣੋਂ ਲ੍ਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 01763-233845 ਿੈ।
ਜਡਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਪੈਦਾ ਿੋਈ
ਸਜਥਤੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮ ਤੇ ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਜਨਪ ਾਰੇ ਜਵੱ ਚ ਅਜਿਮ ਭਜਮਕਾਵਾਂ ਜਨਭਾ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਰਮ ਤੇ ਕਾਲ੍ ਸੈਂ ਰਾਂ 'ਤੇ
ਜਡਊ ੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿਾ
ਜਰਿਾ ਿੈ । ਉਨਹਾਂ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਜਸਆਵਾਂ ਦੇ ਿੱ ਲ੍ ਲ੍ਈ
ਵਚਨਬੱ ਧ ਿੈ ਇਸ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕ ਵੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਆਪਣਾ ਸਜਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨਹਾਂ ਇਿ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ
ਜਕ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਿੀ ਰਜਿਣ।

------------------------------------------------------

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ
ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਨਰਜਵਘਨ ਿਾਰੀ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਜਦੱ ਕਤ
ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਕਮੀਂ
ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 01 ਅਪਰੈਲ੍ :

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜਦੱ ਕਤਾਂ ਦਾ
ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ
ਜਨਰਜਵਘਨ ਿਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪੁੱ ਿਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ
ਦੀ ਕਮੀਂ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਡਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੰ ਜਮਰਤ
ਕੌ ਰ ਜਗੱ ਲ੍ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰ ਗਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਚੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਸੰ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪੁੱ ਿਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਸਚੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ੍ ਕਰਕੇ ਲ੍ੋ ਕ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰ ਗਵਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦਾਂ
ਤੱ ਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪੁੱ ਿਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਵਚ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ।
ਜਡਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਪੰ ਿਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਸਜਿਯੋਗ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱ ਜਸਆਵਾਂ ਦੇ ਿੱ ਲ੍ ਲ੍ਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿੈ ।
---------------------------------------------

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਪੰ ਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦਾਂ ਨੰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਜਰਿੈ ਿੈ ਜਤਆਰ ਖਾਣਾ:
ਨਾਗਰਾ

ਜਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿ.ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰ ਜਦੱ ਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਸਜਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ

ਜਪੰ ਡ ਪੰ ਡਰਾਲ੍ੀ ਸਮੇਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜਪੰ ਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦਾਂ ਲ੍ਈ ਚਲ੍ਾਏ ਿਾ ਰਿੇ ਨੇ ਲ੍ੰਗਰ
ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 01 ਅਪਰੈਲ੍
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸਜਥਤੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ

ਸਿਲ੍ਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰ ਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦਾਂ ਨੰ ਜਤਆਰ ਖਾਣਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਰਜਿਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਗ ਾਵਾ ਿਲ੍ਕਾ ਜਵਧਾਇਕ ਸ.
ਕੁਲ੍ਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜਪੰ ਡ ਪੰ ਡਰਾਲ੍ੀ ਸਮੇਤ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜਪੰ ਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦਾਂ ਲ੍ਈ ਚਲ੍ਾਏ ਿਾ ਰਿੇ ਲ੍ੰਗਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਗੱ ਲ੍ਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਜਵੱ ਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਸਜਿਯੋਗ ਵੀ
ਸ਼ਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਿੈ। ਜਵਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਿਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ
ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਿਾਲ੍ਾਤ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਪਰਨ ਸਜਿਯੋਗ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਪਰਸ਼
ੇ ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸ. ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜਤਆਰ ਖਾਣਾ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਿਵਾਨ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ

ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਜਿੱ ਥੇ ਜਕਤੇ ਵੀ ਜਤਆਰ ਖਾਣਾ ਵੰ ਜਡਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਥੇ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ
ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ ਜਬਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾਵੇ।

ਿਲ੍ਕਾ ਜਵਧਾਇਕ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਿਾਲ੍ੇ ਤੱ ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ
ਸਾਿਮਣੇ ਨਿੀਂ ਆਇਆ। ਲ੍ੋ ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨ ਜਬਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ

ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਰਜਿ ਕੇ ਿੀ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਜਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਸਜਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨਹਾਂ

ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਗੁਰਨੇਤਰ ਜਸੰ ਘ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਕੱ ਤਰ ਇਕਬਾਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਜਪੰ ਡ ਪੰ ਡਰਾਲ੍ੀ
ਦੇ ਸਰਪੰ ਚ ਸ. ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਜਸੰ ਘ ਪੰ ਡਰਾਲ੍ੀ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਿੋਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ਵੀ ਮੌਿਦ ਸਨ।
------------------------------------------------------

ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਪੰ ਡਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼

ਜਪੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵੱ ਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਦੇ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਸਜਿਯੋਗ
ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 01 ਅਪਰੈਲ੍
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਫਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ ਦੇ ਜਪੰ ਡਾਂ ਨੰ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ
ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਿ ਜਵੱ ਚ ਜਪੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵੱ ਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਸਜਿਯੋਗ ਦੇ
ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਵਧੀਕ ਜਡਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਜਵਕਾਸ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਜਸੱ ਧ
ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਪੰ ਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਕ ਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇ ਾਈਿੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਚੁੱ ਕੇ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ।
ਵਧੀਕ ਜਡਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪੰ ਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਜਿਬਾਨ ਤੋਂ ਅਨਾਂਊਸਮੈਂ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸੰ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ
ਸਬੰ ਧੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਵੀ ਪਰੇਜਰਆ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ੋ ੇ ਬੱ ਜਚਆਂ

ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜਖਆਲ੍ ਰੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ੍ ਧੋਇਆ ਿਾਵੇ। ਖੰ ਘ ਿਾਂ ਜ ੱ ਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੰ ਿ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰੁਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਢੱ ਜਕਆ ਿਾਵੇ
ਜਕਉਂਜਕ ਇਿ ਜਬਮਾਰੀ ਇੱ ਕ ਪੀੜ੍ਤ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰ ਥੁੱ ਕ ਕਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ੍ਦੀ
ਿੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਫਲ੍ ਵਰਗੇ ਲ੍ੱ ਣਾਂ ਵਾਲ੍ੇ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਮੀ ਰ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਿਾਵੇ।
ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਿੱ ਥ ਨਾ ਜਮਲ੍ਾਇਆ ਿਾਵੇ।
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