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ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੇ ਜ਼ਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ੍ ਿੰਡਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਜ਼ਿੱਚ ਆਈ ਤੇਿੀ-ਜ਼ਪੰਕੀ 
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਲ੍ਰ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਤੱਕ ਿਰ ਰੀ ਿਸਤ ਆਂ 

ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਿਚਨਬੱਧ 

ਜ਼ਕਹਾ, ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿੱਚ ਸੱੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 22 ਹਿਾਰ ਪਰਕਟ ਿੀ ਿੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਿਰ ਰਤਮੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ 

ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ 25 ਅਪ੍ਰਲ੍ 2020( ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਿਰ ਰਤਮੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਤੱਕ ਿਰ ਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 
ਹੋਲ੍ਡਰਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ੍ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ੍ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਤੇਿ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹਰ। ਇਹ ਜ਼ਿਚਾਰ 

ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਪੰਕੀ ਨੇ ਜ਼ਿਅਕਤ ਕੀਤੇ। 

ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ 9 ਹਿਾਰ ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਪਹੰੁਚ ਚੁੱ ਕੀ ਹਰ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਿੰਡ ਡੀਪ ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ 
ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲ੍ਈ 3 ਜ਼ਕੱਲੋ੍ ਦਾਲ੍ ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣੇ ਨ ੰ  ਲ੍ਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਨਹ ਾਂ ਿੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਿਰ ਰਤਮੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  22 ਹਿਾਰ ਸੱੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਕਟ ਿੀ ਿੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 
ਪਰਕਟ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸੱੁਕੇ 
ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਤਆਰ ਫ ਡ ਦੇ ਹੋਰ ਿੀ ਪਰਕਟ ਿੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।  ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਕਟ 
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਜ਼ਜਸ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਜ਼ਿੱਚ ਿਰ ਰਤਮੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਫ਼ਰਿ ਹਰ। 
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ਨੋਿਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ 
ਜ਼ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਬੰਧ -ਜ਼ਕਸਾਨ ਸੁਖਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਜ਼ਿੱਥ ਦਾ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਰ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ 

ਜ਼ਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੋਕਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਿਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫ਼ਸਲ੍ 

 
 

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 25 ਅਪ੍ਰਲ੍ 2020 ( ) ਨੋਿਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  
ਦੀਆਂ ਸਮ ਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫ਼ਜ਼ਟੰਗ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 
ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਟੋਕਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਜ਼ਲ੍ਆਏ 
ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਗਟਾਿਾ ਜ਼ਪੰਡ ਸਾਬੁ ਿਾਲ੍ਾ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਸੁਖਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਖੇ ਆਪਣੀ 

ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ੍ ਿੇਚਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। 
ਸ੍. ਸੁਖਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫਰਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਜ਼ਿੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ੍ 
ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ) ਦਾ ਪ ਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ 
ਲੇ੍ਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸਰਨੀਟਾਈਿਰ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 
ਹਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫਰਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਸਿੇਰੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ 
ਲ੍ਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟਰਕਟਰ ਟਰਾਲ੍ੀ ਨੰ ਸਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਫਸਲ੍ ਨ ੰ  ਲ੍ਾਹ ਕੇ 
ਪੱਖਾ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲ੍ਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਰਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਉਮੀਦ ਹਰ ਜ਼ਕ ਮੈਂ 
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਿੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਿਾਂਗਾ ਇਸ ਲ੍ਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਿਾਦੀ 

ਹਾਂ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍. ਕੁਲ੍ਿੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਜ਼ਕ੍ਆ 

ਤਸੱਲ੍ੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਜਾਰੀ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 1,96,876 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹਰ ਅਤੇ 1,95,965 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ 
ਜ਼ਕ ਪਨਗੇ੍ਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 65,697 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫਰੈੱਡ ਿੱਲ੍ੋਂ 54,896 ਮੀਜ਼ਟਕ੍ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿੱਲ੍ੋਂ 37,293 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ 
ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਿੇਅਰ ਹਾਊਸ ਿੱਲ੍ੋਂ 29,876 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ ਿੱਲ੍ੋਂ 8027 ਮੀਜ਼ਟ੍ਕ ਟਨ ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ 
ਿੱਲ੍ੋਂ 200 ਮੀਜ਼ਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪੱੁਜਦੀ 
ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾਈ ਿੀ ਨਾਲੋ੍-ਨਾਲ੍ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 

ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਿੇ। 
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ਜ਼ਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਚ ਫਸੇ ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਲੋ੍ਕ ਘਰ ਿਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲ੍ਈ citizeninfofzr@gmail.com ਤੇ ਆਪਣਾ 
ਿੇਰਿਾ ਭੇਜਣ: ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜ਼ਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੌਜ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ੍ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ੍ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ, 25 ਅਪ੍ਰਲ੍ (  ) 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ ਸ੍: ਕੁਲ੍ਿੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਚ ਫਸੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ 
ਕੀਤੀ ਹਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੇਰਿਾ  citizeninfofzr@gmail.com ਤੇ 
ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ 
ਲ੍ਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ੍ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਲ੍ਦੀ ਤੋਂ ਜਲ੍ਦੀ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਿੇਰਿਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਚ ਫਸੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਜ਼ਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੌਜ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਹੋਰ ਲੋ੍ਕਾਂ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਜ਼ਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਨੇੜਲੇ੍ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਕਤ ਈਮੇਲ੍ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਲ੍ਦੀ ਤੋਂ ਜਲ੍ਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ  ਹਰ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ ਕੁਲ੍ਿੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋ੍ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿੇਰਿੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਜਲ੍ਦੀ ਤੋਂ ਜਲ੍ਦੀ ਭੇਜਣ 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਪਾਈਲ੍ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲ੍ਈ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜਹੜੇ ਲੋ੍ਕ ਘਰ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ 

ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ।  ਇਸ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕ ਜਲ੍ਦੀ ਤੋਂ 
ਜਲ੍ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਿੇਰਿੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲ੍ੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਜ਼ਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਿਾਲੇ੍, ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਯ ਨੀਿਰਜ਼ਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲ੍ਜ ਜ਼ਿਚ ਪੜਹ ਰਹੇ ਜ਼ਜਹੜੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ  ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੇਰਿਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਈਮੇਲ੍ ਆਈਡੀ citizeninfofzr@gmail.com ਤੇ ਭੇਜਣ। 
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ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਸਬੰਧੀ ਜਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਰ ਕੇ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਖੁਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚੇ 

ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ, ਲੇ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਫਰਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ 
ਜ਼ਦੱਤੀ ਅਜ਼ਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 25 ਅਪ੍ਰਲ੍ ( ) ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਸਾਨ ੰ  ਜ਼ਕਹੜੀਆਂ ਜ਼ਕਹੜੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਨੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਿੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਦ ਸਜ਼ਰਆਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਰ ਕੇ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਿਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਕਰ 
ਰਹੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਕੋਲ੍ ਪਹੁੰ ਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ 

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਜ਼ਸਆ। 
ਡਾ. ਨਿਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫਰਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਨ ੰ  ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿਚ 
ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦ ਸਰਾ ਆਪਣੇ ਮੰੁਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਿੀ ਿਰ ਰ ਪਜ਼ਹਣੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਕਈ ਿਾਰ ਦੇਖਣ ਨ ੰ  

ਜ਼ਮਲ੍ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਤਾਂ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋ੍ਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਲ੍ਈ ਕੋਲ੍ ਆ ਕੇ 
ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਹੀ ਗਲ੍ਤ ਹਰ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਪ ਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ 
ਜਾਿੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕੱਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਚ ਇੱਕਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 

ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਬਨ ਨਾਲ੍ ਜਾ 
ਸਰਨੀਟਾਈਿਰ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ੍ ਿੀ 

ਸਰਨੇਟਾਈਜ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿੀ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 
ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਿਰ ਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਫਰਲ੍ਣ ਤੋਂ 

ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਟਰਨੋ ਜ਼ਿਕਾਸ ਕਾਲ੍ੜਾ ਿੀ ਹਾਿਰ ਸਨ। 
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ਫਲ੍ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਿੁਕਾਮ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਜ਼ਮਸਟ ਦੇਣ -
ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ 

ਜ਼ਕਹਾ, ਸਮ ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਨਿਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਨ 

 

ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ 25 ਅਪ੍ਰਲ੍ 2020(     ) 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕੁਲ੍ਿੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ ਗਾਈਡ ਲ੍ਾਈਨਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨ ਜ਼ਹੱਤ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਜ਼ਹਲੇ੍ ਪਾਿੀਜ਼ਟਿ 
ਕੇਸ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਤੇ ਸਮੱੁਚਾ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲ੍ਗਨ ਨਾਲ੍ ਕੰਮ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲ੍ਾਿਾ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਅੰਦਰ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਢੁਕਿੇਂ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹਨ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਨਿਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਜ਼ਿਤ 
ਮਰੀਿਾਂ ਤੇ ਨਿਰ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ ਡ ਐਡਂ ਡਰੱਗ 
ਐਡਮਜ਼ਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮ ਹ ਿੋਨਲ੍ ਲ੍ਾਇਸੈਂਜ਼ਸੰਗ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ 
ਕਰਜ਼ਮਸਟਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਫਲ੍ ,ਖੰਘ ਅਤੇ ਿੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ 
ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ੍ ਸ ਜ਼ਬਆਂ 
ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੇ ਪਾਿੀਜ਼ਟਿ ਕੇਸਾਂ ਸੰਪਰਕ ਿਾਲੇ੍ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਲ੍ਈ 
ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਕਸੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 
ਪੀਜ਼ੜਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਨੈੱਛਣ, ਖੰਘਣ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਸ਼ਾਣ ਯੁਕਤ ਡਰਾਪਲ੍ਰਟਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ੍ ਫਰਲ੍ਦਾ 
ਹਰ ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਸ ਰੋਗ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਜ਼ਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਹ ਜੋ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ 
ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਤੱਕ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ।ਕਰੋਨਾ ਰੋਗ ਦੇ ਫਰਲ੍ਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ 
ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਨੀਟਾਈਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਜ਼ਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਣ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ   ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ੍ਣ ਿੇਲੇ੍ ਮਾਸਕ ਿਰ ਰ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 


