ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅਖ਼ਜ਼ਤਆਰੀ
ਫੰ ਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ: ਡਾ. ਅਮਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੱ ਜਦਾ ਰਿੇ ਜ਼ਤਆਰ ਖਾਣਾ
ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਿੱ ਿਰ ਉਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ
ਮਜ਼ਿੰ ਮ ਚਲ੍ਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਿਾ
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ: ਨਾਗਰਾ
ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ
ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਿਾਲ੍ਾਤ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ੍ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ
ਸੰ ਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗਿਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਸ. ਕਲ੍ਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਉਚੇਚੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋਏ ਸ਼ਾਮਲ੍

ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 02 ਅਪਰਲ੍
ੈ
ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦੇ ਸੰ ਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਿਾਲ੍ਾਤ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ
ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਬੰਿਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੰ ਜ਼ਮਰਤ ਕੌਰ ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ
ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਟਾਕਰੇ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਚੀਿ ਲ੍ਈ ਜ਼ਜੰ ਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ
ਲ੍ੋ ੜ੍ ਿੈ, ਉਿ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਜ਼ਤਆਰੀ ਫੰ ਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਠਿੱਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਸ.
ਕਲ੍ਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿੋਏ।
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. ਅਮਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ
ਇਿ ਗਿੱ ਲ੍ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕ ਿਰ ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦ ਤਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ
ਜ਼ਤਆਰ ਖਾਣਾ ਪਿੱ ਜਦਾ ਰਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੱ ਖੇ ਜ਼ਢਿੱ ਡ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਇਸ
ਤਜ਼ਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਲ੍ੇ ਰਜ਼ਿ ਰਿੇ ਬਿਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ

ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ। ਸੰ ਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਿੱ ਿਰ ਉਤੇ
ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਸਿਤ ਜਾਂਚ ਮਜ਼ਿੰ ਮ ਚਲ੍ਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਿਰੀਏ ਜ਼ਪਛਲ੍ੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਬਮਾਰ ਿੋਏ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ੍ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਅਮਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਬੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 15 ਅਪਰਲ੍
ੈ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ
ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਰ ਿੋਣ ਵਾਲ੍ੀ ਿੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰ ਿੀ ਸਮਿੱ ਚੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸਿਤ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿੋਣ ਵਾਲ੍ੇ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਿੀ ਮਾਸਕ ਤੇ ਿੋਰ
ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਮਿਿੱ ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਸ. ਕਲ੍ਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਇਿ ਿਰਰੀ ਿੈ ਜ਼ਕ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ

ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸ਼ਰ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਜਿੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ
ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਾ ਿੋਈ ਿੋਵ।ੇ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਿੱ ਲ੍ ਲ੍ਈ ਵਚਨਬਿੱ ਿ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰ
ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਿਰ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਿੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਵੀ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਨਾ ਆਉਣ
ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ੍ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ
ਖ਼ਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਘਰਾਂ
ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਿ ਕੇ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਿ
ਦੇਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲ੍ੀਸ ਮਖੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ੍, ਵਿੀਕ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਐਸ.ਪੀ. (ਐਚ) ਨਵਰੀਤ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਵਰਕ, ਐਸ.ਪੀ. (ਜਾਂਚ) ਿਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਡਾ. ਅਮਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ
ਪਿੱ ਤਰ ਕਾਜ਼ਮਲ੍ ਅਮਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ.ਅਗਰਵਾਲ੍,
ਮਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰ ਦਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਿ ਿਾਿਰ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਿਤ ਮਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਲ੍
ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੱ ਿਰੀ ਕਾਲ੍ ਸੈਂਟਰ ਸਿਾਪਤ

ਮਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਸਵੇਰੇ 08:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ
8:00 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਖਿੱ ਲ੍ਹਾ ਰਿੇਗਾ ਕਾਲ੍ ਸੈਂਟਰ

ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਿੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਲ੍ ਲ੍ਈ ਕਾਲ੍ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੋਨ
ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਸੰ ਪਰਕ

ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 02 ਅਪਰਲ੍
ੈ :
ਮਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਇੰ ਦਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਿ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਿੀ ਲ੍ਾਏ
ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਸਬੰ ਿੀ ਸਮਿੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ

ਦੇ ਿਿੱ ਲ੍ ਲ੍ਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੱ ਿਰੀ ਕਾਲ੍ ਸੈਂਟਰ
ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਮਲ੍ੇ ਦੇ ਫੋਨ
ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 08:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 08:00 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ
ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰ ਿੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਡਾ. ਸੰ ਿ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੱ ਿਰੀ ਕਾਲ੍ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 02
ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ 05 ਅਪਰੈਲ੍ ਤਿੱ ਕ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕਮਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ
(ਇਨਫੋ) ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ: 98789-00047, ਉਪ ਪਰੋਜੈਕਟ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਤਮਾ) ਡਾ. ਜਜ਼ਤੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ:
98887-07419 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 06 ਅਪਰਲ੍
ੈ ਤੋਂ
09 ਅਪਰਲ੍
ੈ ਤਿੱ ਕ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਾਮ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਾਲ੍ ਦੇ
ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ: 81466-76217 ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ
ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ: 98882- 82331 'ਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਮਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਾਲ੍ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 10 ਅਪਰਲ੍
ੈ
ਤੋਂ 14 ਅਪਰਲ੍
ੈ ਤਿੱ ਕ ਪਰੋਜਕ
ੈ ਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਤਮਾ) ਡਾ. ਗਰਪਰੇਮ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ: 98722-22606 ਅਤੇ ਉਪ ਪਰੋਜੈਕਟ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਤਮਾ) ਡਾ. ਿਰਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ:
95921-00117 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿੈ ਜ਼ਤਆਰ ਖਾਣਾ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ
ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿੈ
ਜਾਗਰਕ
ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 02 ਅਪਰਲ੍
ੈ :
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਿੀ ਲ੍ਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ
ਿਲ੍ਕਾ ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਸਮੇਤ ਪਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਖਾਣਾ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ
ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆਂ
ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।
ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਸ. ਕਲ੍ਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਲ੍ੜ੍ੀ ਤਜ਼ਿਤ ਬਰਾਿਮਣ ਮਾਜਰਾ
(ਸਰਜ਼ਿੰ ਦ) ਜ਼ਵਖੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲ੍ੋ ੜ੍ਵੰ ਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ
ਪਿੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਸਿਤ
ਸੰ ਭਾਲ੍ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਵੀਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ
ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ੍
ਿੀ ਇਿ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜੋ ਵੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ
ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਿਾਂ ਨੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਿੋਇਆ ਜਾਵੇ।ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਜ਼ਛਿੱ ਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ
ਮੰ ਿ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਰਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਢਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਇਿੱ ਕ

ਪੀੜ੍ਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੰ ਦਰਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਿਿੱ ਕ ਕਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ੍ਦੀ
ਿੈ।
ਫਲ੍ ਵਰਗੇ ਲ੍ਿੱਛਣਾਂ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਿਿੱ ਿ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਇਆ
ਜਾਵੇ। ਖੰ ਘ,ਬਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲ੍ੈ ਣ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰਤ ਜ਼ਵਿੱ ਚ
ਤਰੰ ਤ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੰ ਸਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ
ਦੀ ਿਾਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਬਰਾਿਮਣ ਮਾਜਰਾ (ਸਰਜ਼ਿੰ ਦ) ਜ਼ਵਖੇ ਲ੍ਾਏ ਲ੍ੰਗਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਿਨੀ
ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰ ਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਲ੍ਾਡੀ, ਪਰਸ਼ਾਂਤ
ਕਮਾਰ, ਮਨੀ, ਪਰਦੀਪ, ਜ਼ਪਰੰ ਸ, ਜ਼ਪਊਸ਼, ਜ਼ਦਨੇਸ਼, ਰਾਿਲ੍ ਤੇ ਮੋਨੰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ
ਅਜ਼ਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।

