
 
 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਪਾ ਦੇ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਿਚ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਜ਼ਿਆ ਰਾਸ਼ਨ 

* ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਸਕੀਿ ਤੋਂ ਿਾਂਝ ੇਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਧ ਸਿੱਗਰੀ: ਤਜੇ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰਘ ਫ ਲਕਾ 
* ਰਿੋਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਿਾਰ ਪੈਕਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਤ ੇਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਨ ੰ  ਭਜੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ 

* ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜ਼ਜੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਜ਼ਹਣ 
ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਆ 

 

ਤਪਾ/ਬਰਨਾਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ 

ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਰੈੈੱਡ 
ਕਰਾਸ ਸਸੁਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਘਰੋ-ਘਰੀ ਮਫੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਵਡਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ 
ਵਕਸੇ ਗਰੀਬਾਂ/ਜ਼ਰ ਰਤਮੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਿ।ੇ ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ. ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ 
ਵਸੰਘ ਫ ਲਕਾ ਨੇ ਤਪਾ ਸ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਪੰਡ ਮਵਹਤਾ, ਤਾਜੋਕੇ ਤ ੇਤਾਜੋਕੇ ਖੁਰਦ ਦ ੇਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਣ ਮੌਕੇ 
ਕੀਤਾ। 
  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਵਪੰਡ ਮਵਹਤਾ ਦ ੇ40 ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਤੇ ਵਪੰਡ 
ਿਾਸੀਆਂ ਤ ੇਸਬੰਧਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਇਹਵਤਆਤ ਿਰਤਣ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਵਜੱਤ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਵਪੰਡ 
ਤਾਜੋਕੇ ਅਤ ੇਤਾਜੋਕ ੇਖੁਰਦ ਦੇ 123 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਫੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਪੰਡ ਤਾਜਕੋੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱ ਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆ ਂ
ਵਿਚ ਰਵਹੰਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਵਣਆ ਅਤੇ ਆਵਖਆ ਵਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤ ੇ
ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਿੀ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਪੰਡਾਂ/ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 2000 ਪੈਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਵਜਆ 
ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਫੳੂ  ਦੌਰਾਨ ਪਵਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲੋੜਿੰਦ 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  10 ਵਕਲੋ ਆਟਾ, 2 ਵਕਲੋ ਚੀਨੀ ਤ ੇ2 ਵਕਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ  ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਵਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਬਘੇਰਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, 
ਅਪਾਹਜਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ, ਵਿਧਿਾ ਔਰਤਾਂ, ਵਦਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ,  ਝੱੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨਾਂ 
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਿੰਵਡਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਵਹ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡ  
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ੂਂਵੂੲਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿੰਵਡਆ ਜਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਐਨਐਸਐਸ ਿਲੰਟੀਅਰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਖਆ ਵਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਜੱਤਣ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਘਰੋ-ਘਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਨੁਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, 



ਵਕਉਵਕ ਕਵੋਿਡ 19 ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸਰੀ ਅਰਣੁ ਕੁਮਾਰ ਵਜੰਦਲ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਭ ਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਤ ੇਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।   
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ਦਫਤਰ ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ 
* ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਝ ੱ ਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਿੰਜ਼ਿਆ ਰਾਸ਼ਨ 

 

ਬਰਨਾਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ 

 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਫ ਲਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 
ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਿਾਸਤੇ 
ਐਨਐਸਐਸ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਿਾਨ ਿਲੰਟੀਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ਲਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 
ਸਰਿਣ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ, ਸੇਖਾ ਰੋਡ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਕ, ਵ ੱਲੋਂ ਨਗਰ 
ਸਮੇਤ ਰੋਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਵਹੰਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰੀ ਵਿਜੈ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਾਸਤੇ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਸਮ ਹ ਯ ਿ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੰਟੀਅਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ਦਫਤਰ ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਿ ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਾ ਜਾਇਿਾ 
* ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਸਕੀਿ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

* ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗ ਰਸੇਿਕ ਨਗਰ ਜ਼ਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਖ ਦ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਿ 

 

ਬਰਨਾਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਫ ਲਕਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ 
ਦਾ ਅੱਜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਵਹ ਗਏ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਫਤ 
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈੂੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਵਜ਼ਲਾ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਗੁਰਸੇਿਕ ਨਗਰ ਦੇ ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ 
ਪਰਵਕਵਰਆ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਿੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਿਾਰਡ 
ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣ। ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੋ 
ਘਰੀ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹਵਤਆਤ ਜ਼ਰ ਰ ਿਰਤਣ। ਇਸ 
ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਵਜ਼ਲਾ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨ ੰ  ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ ਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ 
ਅਸਲ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰਵਹ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਐਨਜੀਓਜ਼ ਤੇ ਦਾਨੀ 
ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿੀ ਭਰਪ ਰ ਸਵਹਯੋਗ ਵਮਵਲਆ ਹੈ , ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ: ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ 

* ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਦ ਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਗ ਰਿੇ 

* ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਸਹਤ ਸਲਾਹ 

ਬਰਨਾਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਾਮ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾਅ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਗੁਵਰੰਦਰਬੀਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਣੁ ਤਕ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਕਈੋ ਪਾਜ਼ੇੂਵੇਟਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਵਤਆਤ ਜ਼ਰ ਰ ਿਰਤਣ। ਉਨਾਂ ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ 
ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 
ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਸੰਸਿਾਿਾਂ (ਸਬ-ਸੈਂਟਰ, ਕਵਮਊਨਟੀ ਹੈਲਿ ਸੈਂਟਰ, ਪਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਿ 
ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈਲਿ ਐਡਂ ਿੈਲਨ ੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਆਵਦ) ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ, ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਸਹਤ ਸਟਾਫ 
ਵਡਊਟੀ ਦ ੇਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਰਾ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਵਜ਼ੰਮਿੇਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਵਰਕ ਆਪਣੇ ਵਜੰਮਿੇਾਰੀ ਸਮਝਦ ੇਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੀੜਤ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਿ।ੇ ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਦਣੇਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ 
ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਾਂਸੀ ਕਰਦ ੇਜਾਂ 
ਵ ੱਕਣ ਿਲੇੇ ਨੱਕ ਅਤ ੇਮ ੰ ਹ ਨ ੰ   ਕੇ , ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਗਲੇ ਨਾ ਵਮਲੇ ਤੇ ਹੱਿ ਨਾ ਵਮਲਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਆਮ ਿਰਤੋ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ( ਦਰਿਾਜ਼ ੇਦਾ ਕੁੰ ਡਾ, ਹੈਂਡਲ, ਪੈਨ ਆਵਦ) ਨ ੰ    ਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
ਜੇਕਰ   ਹ ਿੀ ਵਲਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹੱਿ ਧੋਤ ੇਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸ ੇਨੇ ਇਸ 
ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹ ੈਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨ ਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ 011 2397 8046 ਅਤੇ 
ਵਜ਼ਲਾ ਕੰਟਰਲੋ ਅਧੀਨ 01679-234777, 98721-95649, 76528-95649, 99153-05649 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਹੈ।      

 

 

ਦਫਤਰ ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 



ਜ਼ਿਲਾ ਿੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ  ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਿਾਂ ਲਈ ਕ ਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ 

* ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ 

ਬਰਨਾਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨ ੰ  ਮੱੁਖ ਰੱਖਵਦਆਂ ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ 
ਲਾਗ  ਹੈ, ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਿਾਿਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰ ਮਣ ਵਫਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ  ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਫ ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 
ਲਈ ਕੁਝ  ੋਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ 
ਸਮੇਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਤੋਂ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ (ਵਤੰਨ ਘੰਟੇ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ (2 ਘੰਟੇ) ਹੋਿੇਗਾ। ਵਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਬਜਾਈ ਅਤੇ  ੋਆ- ੋਆਈ 
ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਕੰਬਾਇਨ ਆਵਦ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 
’ਤੇ  ੋਟ ਹੋਿੇਗੀ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਬਾਇਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਿੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ 
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 4 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦ ਰੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ 
ਹੋਿੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਹੋਮ ਡਵਲਿਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿਜੇ (ਚਾਰ ਘੰਟੇ) ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਿਗਾ। ਇਹ 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਮ 
ਵਡਵਲਿਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤ ੜੀ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਰਾ ਰੀਪਰ ਪਵਹਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ 
ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੌਜ ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਖਣਗੇ। 
ਸਮ ਹ ਵਕਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਿਲੋਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਿੀਂ ਕਟਾਈ/ਵਬਜਾਈ ਆਵਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 
ਸਮੇਂ 10 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੱਿਾਂ ਦੀ 
ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਸਬੰਧੀ 
ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

 
 
 

 
  

 



 


