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ਬੱਜ਼ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਿਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਬ੍ਿ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਯੂਜ਼ਨਰਟ ਵੱਿੋ ਹੈਿਪਿ੍ਈਨਰ ਨੰਰਬਰ ਜ੍ਰੀ
ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰ੍ਨਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚ੍ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਿ ਜ਼ਵਚ ਫਜ਼ਸਿ ਹੈ ਤਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਬ੍ਿ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਦੇ ਮੋਬ੍ਲਿ ਨੰਰਬਰ 94173-30756 ਜਾ 
ਚ੍ਈਿਡ ਹੈਿਪਿ੍ਈਨਰ ਨੰਰ:1098 ਤੇ ਸੂਚਨਰ੍ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜ੍ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( )

ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਲਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮ੍ਰੀ ਦੇ ਫੈਿਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦੇ  ਮੱਦੇਨਰਜ਼ਰ ਿਗ੍ਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰ੍ਨਰ ਬੱਜ਼ਚਿ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਿਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਬ੍ਿ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਯੂਜ਼ਨਰਟ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਵੱਿੋ ਹੈਿਪਿ੍ਈਨਰ ਨੰਰਬਰ ਜ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰ। ਲਸ ਸਬੰਧੀ ਜ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਿਆਂ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰੋਗਰ੍ਮ ਅਫਸਰ
ਰਤਨਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇਰ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਫਊ/ਿ੍ਕਡ੍ਉਨਰ ਦੌਰ੍ਨਰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਲਸ ਤਰਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਰ੍ ਜ਼ਮਿਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ 
ਬੱਚ੍ ਜ਼ਕਸੇ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਿ ਜ਼ਵੱਚ ਫਜ਼ਸਿ ਹੋਲਿ ਹੈ ਜਾ ਬੱਚੇ ਦ੍ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ ਜਾ ਕੋਈ ਬੱਚ੍ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮ੍ਨਰਜ਼ਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨਰ ਹੈ 
ਤਾ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਬ੍ਿ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ  ਦੇ ਮੋਬ੍ਲਿ ਨੰਰਬਰ 94173-30756, ਬ੍ਿ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੋਬ੍ਲਿ ਨੰਰਬਰ 98765-03979,

95929-12141 ਅਤੇ ਚ੍ਈਿਡ ਹੈਿਪਿ੍ਈਨਰ ਨੰਰਬਰ: 1098 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ੍ ਹੈ।
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ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਲਰਸ ਦੇ ਬ੍ਵਜੂਦ ਜ਼ਪਿਿੇ ਸ੍ਿ ਨਰ੍ਿੋ ਜ਼ਜ਼ਿਦ੍ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਜ਼ਿਫ਼ਜ਼ਟੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼: ਐਮ.ਡੀ. ਪਨਰਸਪ
ਪਨਰਸਪ ਦੇ ਮਨੈਰਜ਼ਜੰਗ ਡ੍ਲਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰ੍ਮਬੀਰ ਨੇਰ ਮੋਗ੍, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼੍ਜ਼ਜ਼ਿਕ੍ ਦੀ ਅਨਰ੍ਜ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਚੱਿ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦ੍ ਜ਼ਿਿ ਜ੍ਲਜ਼੍
ਜ਼ਕਹ੍, ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਨੰੂਰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਰਹਂ ਿਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜ੍ਵੇਗੀ, ਲੱਕ-ਲੱਕ ਦ੍ਣ੍ ਖ਼ਰੀਦਣ ਿਈ ਵਚਨਰਬੱਧ ਹੈ ਸਰਕ੍ਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020.

ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਲਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮ੍ਰੀ ਦੇ ਬ੍ਵਜੂਦ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਰ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵ੍ਈ ਜ਼ਵਚ ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿੋ 
ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖ਼ਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਬਦੌਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ਪਿਿੇ ਸ੍ਿ ਦੇ ਮੁਕ੍ਬਿੇ ਜ਼ਜ਼ਿਦ੍ ਤੇਜ਼ੀ ਨਰ੍ਿ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਹ 
ਪ੍ਰਗਟ੍ਵ੍ ਪਨਰਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਰਜ਼ਜੰਗ ਡ੍ਲਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰ੍ਮਬੀਰ ਨੇਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼੍ਜ਼ਜ਼ਿਕ੍ ਅਤੇ ਮੋਗ੍ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੀਿਆਂ ਅਨਰ੍ਜ ਮੰਡੀਿਆਂ ਦ੍ ਦੌਰ੍ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤ੍। ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਲਸ ਵ੍ਰ ਬੰਪਰ ਪੈਦ੍ਵ੍ਰ ਦੀ ਬਦੌਿਤ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਿਿੇ ਸ੍ਿ ਦੇ ਮੁਕ੍ਬਿੇ ਜ਼ਜ਼ਿਦ੍ ਕਣਕ ਦੀ 
ਿਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਲਰਸ ਦੀ ਵਜ਼੍ ਨਰ੍ਿ ਚੱਿ ਰਹੀਿਆਂ ਜ਼ਦੱਕਤਾ ਦੇ ਬ੍ਵਜੂਦ ਲਸ ਵ੍ਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜ਼ਪਿਿੇ ਸ੍ਿ ਨਰ੍ਿੋ 
ਜ਼ਜ਼ਿਦ੍ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਨਰਸਪ ਦੇ ਮਨੈਰਜ਼ਜੰਗ ਡ੍ਲਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰ੍ਮਬੀਰ ਨੇਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿ੍ਉਣੀ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ, ਤਿਵੰਡੀ ਭ੍ਈ, ਗੁਰੂਹਰਸਹ੍ਏ ਅਤੇ ਿੱਖੋ 
ਕੇ ਬਜ਼ਹਰ੍ਮ ਦੀਿਆਂ ਦ੍ਣ੍ ਮੰਡੀਿਆਂ ਦ੍ ਦੌਰ੍ ਕੀਤ੍। ਲੱਥੇ ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਅਤੇ ਿੜਲਤੀਿਆਂ ਨਰ੍ਿ ਗੱਿਬ੍ਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿੋ 
ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸੰਗ ਨੰੂਰ ਿੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ੍ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰ੍ਮਬੀਰ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਿਿੇ ਸ੍ਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਿ ਤੱਕ ਪੰਜ੍ਬ ਦੀਿਆਂ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ 12 ਿੱਖ 85 ਹਜ਼੍ਰ  981 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨਰ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਜ਼ਕ ਲਸ ਸ੍ਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020. ਤੱਕ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ 27 ਿੱਖ 97 ਹਜ਼੍ਰ 108 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨਰ ਕਣਕ ਦੀ
ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ੍ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਿਿੇ ਸ੍ਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋ ਕ੍ਫ਼ੀ ਜ਼ਜ਼ਿਦ੍ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਸ ਵ੍ਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਿ ਤੱਕ ਅਨੁਰਮ੍ਜ਼ਨਰਤ ਿਮਦ 30

ਿੱਖ 10 ਹਜ਼੍ਰ 30 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਿਿੇ ਸ੍ਿ ਦੀ ਿਮਦ ਨਰ੍ਿੋ ਜ਼ਜ਼ਿਦ੍ ਹੈ।
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਵ੍ਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰ੍ਮਬੀਰ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਅੰਜ਼ਮ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਜ਼ਵਚ 17,868 ਮੀਟਰ ਟਨਰ, ਬਰਨਰ੍ਿ੍ ਜ਼ਵਚ
173460, ਬਜ਼ਠੰਡ੍ ਜ਼ਵਚ 261272, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵਚ 203880, ਫ਼ਜ਼ਤਹਗੜਲ ਸ੍ਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਚ 40,035, ਫ਼੍ਜ਼ਜ਼ਿਕ੍ ਜ਼ਵਚ 116473, 

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵਚ 175149, ਗੁਰਦ੍ਸਪੁਰ ਜ਼ਵਚ 30829, ਹੁਜ਼ਸ਼ਿਰਪੁਰ ਜ਼ਵਚ 26479, ਜਿੰਧਰ ਜ਼ਵਚ 1,00,840, ਕਪੂਰਥਿ੍ ਜ਼ਵਚ 
71,411, ਿੁਜ਼ਧਿਣ੍ ਜ਼ਵਚ 2,11,131, ਮ੍ਨਰਸ੍ ਜ਼ਵਚ 1,81,708, ਮੋਗ੍ ਜ਼ਵਚ 1,11,107, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸ੍ਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਚ 1,80,332, 

ਨਰਵਾਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ  41,814, ਪਠ੍ਨਰਕੋਟ ਜ਼ਵਚ 1303, ਪਜ਼ਟਿਿ੍ ਜ਼ਵਚ 3,42,296, ਰੂਪਨਰਗਰ ਜ਼ਵਚ 27,977, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਵਚ 
3,96,856, ਐਸਏਐਸ ਨਰਗਰ ਜ਼ਵਚ 42,064 ਅਤੇ ਤਰਨਰਤ੍ਰਨਰ ਜ਼ਵਚ 41,824 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020. 

ਤੱਕ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਲਸ ਵ੍ਰ ਪਨਰਗ੍ਰੇਨਰ ਨੇਰ ਸੈਟਰਿ ਪੂਿ ਦੇ ਿਈ 21.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਜ਼ਕ ਮ੍ਰਕਫੈੱਡ ਨੇਰ 28.5 

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਨਰਸਪ ਨੇਰ 22.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੀਐਸਡਬਜ਼ਿਯੂਸੀ ਨੇਰ 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਐਫਸੀਿਈ ਨੇਰ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਟਰਿ ਪੂਿ ਦੇ ਿਈ ਕੁਿ 
ਖ਼ਰੀਦ 92.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਨਰਗ੍ਰੇਨਰ ਨੇਰ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਿਈ ਖਰੀਦ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਈਵੇਟ ਟਰੈਡਰਸ ਨੇਰ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਕਰ 
ਿਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰ੍ਮਬੀਰ ਨੇਰ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿੋ ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਲਰਸ ਨੰੂਰ ਿੈ ਕੇ ਿਗ੍ਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੇ ਬ੍ਵਜੂਦ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਦੇ ਿਈ 
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ਪੁਖ਼ਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰ। ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਫ਼ਜ਼ਟੰਗ ਦੋਨੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਰ੍ਿ ਚੱਿ ਰਹੀਿਆਂ ਹਨਰ। ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਨੰੂਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨਰੀ ਨਰ੍ ਿਵੇ ਲਹ 
ਸੁਜ਼ਨਰਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਰਨਰ ਦੇ ਿਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਵਭ੍ਗਾ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀਿਆਂ ਕਰਮਚ੍ਰੀਿਆਂ ਦੀਿਆਂ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਊਟੀਿਆਂ ਿਗ੍ਈਿਆਂ ਗਈਿਆਂ ਹਨਰ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ. ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਲਸ ਵ੍ਰ ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਲਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮ੍ਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਰਜ਼ਰ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਖ਼੍ਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰ। ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਜ਼ਵਚ ਲਸ ਵ੍ਰ 226 ਖ਼ਰੀਦ ਕਟਦਰ ਸਥ੍ਜ਼ਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰ। ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਨੰੂਰ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਿ ਜ਼ਿਿਉਣ ਿਈ 
ਪ੍ਸ ਜ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰ। ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਿਉਣ ਵ੍ਿੀ ਹਰ ਟਰ੍ਿੀ ਨੰੂਰ ਸੈਨੇਰਟ੍ਈਜ਼ ਕੀਤ੍ ਜ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ। ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਅਤੇ 
ਿੇਬਰ ਦੇ ਿਈ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਮ੍ਸਕ ਪਜ਼ਹਨਰਣ ਅਤੇ ਸਮ੍ਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦ੍ ਖ਼੍ਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ 
ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ਬਿਕੁਿ ਠੀਕ ਚੱਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਫ਼ਜ਼ਟੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਰ੍ਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
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ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਲਰਸ ਨੰੂਰ ਿੈ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰਮਟਟ ਜੌਨਰ ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵ੍ਿੇ ਲਿ੍ਜ਼ਕਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਗ੍ਰਬੇਜ਼ ਕਿੈਕਸ਼ਨਰ ਿਈ ਸਪੈਸ਼ਿ ਵਹੀਕਿ ਿਾਚ
ਨਰਗਰ ਕ੍ਊਸਿ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਜ਼ਮਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਵਚ ਕੰਟੇਨਰਮਟਟ ਜੌਨਰ ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵ੍ਿੇ ਲਿ੍ਜ਼ਕਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵ੍ਏਗ੍ 
ਗ੍ਰਬੇਜ਼ ਕਿੈਕਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਡਸਪੋਜ਼ਿ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਿ ( ) ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਲਰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਿਣ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਕੰਟੇਨਰਮਟਟ ਜੌਨਰ ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵ੍ਿੇ ਲਿ੍ਜ਼ਕਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਗ੍ਰਬੇਜ਼ 
ਕਿੈਕਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਡਸਪੋਜ਼ਿ ਿਈ ਨਰਗਰ ਕ੍ਊਸਿ ਵੱਿੋ ਲੱਕ ਸਪੈਸ਼ਿ ਵਹੀਕਿ ਜ਼ਤਿਰ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗਿ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂਰ ਸ਼ੱੁਕਰਵ੍ਰ ਨੰੂਰ 
ਐਸਡੀਐਮ ਅਜ਼ਮੱਤ ਗੁਪਤ੍ ਨੇਰ ਿਾਚ ਕੀਤ੍।
ਜ਼ਵਸਥ੍ਰ ਨਰ੍ਿ ਜ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਡੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜ਼ਮੱਤ ਗੁਪਤ੍ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿੋ ਜ੍ਰੀ ਜ਼ਨਰਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਰਸ੍ਰ 
ਨਰਗਰ ਕ੍ਊਸਿ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਿੋ ਲੱਕ ਵੱਖਰ੍ ਯਤਨਰ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਲੱਕ ਵੱਖਰ੍ ਗ੍ਰਬੇਜ਼ ਕਿੈਕਸ਼ਨਰ ਵਹੀਕਿ ਜ਼ਤਿਰ ਕਰਵ੍ਲਿ 
ਜ਼ਗਿ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਤੇ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਕੰਟੇਨਰਮਟਟ ਜੌਨਰ ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵ੍ਿੇ ਲਿ੍ਜ਼ਕਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਗ੍ਰਬੇਜ਼ ਕਿੈਕਸ਼ਨਰ ਕਰੇਗ੍। ਲਸ ਵਹੀਕਿ ਨੰੁਰ 
ਚਿ੍ਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਬੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਨਰਪਟ੍ਰੇ ਿਈ ਪੰਜ ਮੁਿ੍ਜ਼ਮਾ ਨੰੂਰ ਸਪੈਸ਼ਿ ਟਰੇਜ਼ਨੰਰਗ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕੱਟਾ ਪ੍ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨਰਗੇ। ਉਨਰਲ ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਰਯਮਾ ਮੁਤ੍ਜ਼ਬਕ ਜਦੋ ਜ਼ਕਸੇ ਲਿ੍ਕੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਮਿਦ੍ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਲਿ੍ਕੇ ਨੰੂਰ 
ਕੰਟੇਨਰਮਟਟ ਜੌਨਰ ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸੀਿ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤ੍ ਜਾਦ੍ ਹੈ।
ਐਸਡੀਐਮ ਨੇਰ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਲਹੋ ਜ਼ਜਹ੍ ਲਿ੍ਕ੍ ਸ੍ਹਮਣੇ ਿਉਦ੍ ਹੈ ਤਾ  ਥੇ ਖ਼੍ਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਤਿਰ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਲਹ ਵਹੀਕਿ ਹੀ ਗ੍ਰਬੇਜ਼ ਕਿੈਕਸ਼ਨਰ ਕਰਨਰਗੇ। ਉਨਰਲ ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਲਹ ਗ੍ਰਬੇਜ਼ ਵਹੀਕਿ ਜ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਲਿ੍ਕੇ ਜ਼ਵਚ ਨਰਹਂ 
ਿਗ੍ਲਿ ਜ੍ਵੇਗ੍ ਅਤੇ ਨਰਾ ਹੀ ਲਸ ਵਹੀਕਿ ਦੇ ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਿ੍ਜ਼ਮ ਜ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਲਿ੍ਕੇ ਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਰਗੇ। ਲਸ ਤੋ 
ਲਿ੍ਵ੍ ਕੰਟੇਨਰਮਟਟ ਲਿ੍ਕੇ ਜ਼ਵਚ ਿੋਕਾ ਨੰੂਰ ਪੀਿੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਗ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜ੍ਣਗੇ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਕੂੜ੍ ਲਕੱਠ੍ ਕਰਨਰਗੇ। ਲਸ ਕੂੜੇ 
ਨੰੂਰ ਜ੍ ਤਾ ਲੰਸੀਨੇਰਟਰ ਜ਼ਵਚ ਨਰਸ਼ਟ ਕੀਤ੍ ਜ੍ਵੇਗ੍ ਜ੍ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਮੀਨਰ ਦੀ ਗਜ਼ਹਰ੍ਈ ਜ਼ਵਚ ਦੱਜ਼ਬਿ ਜ੍ਵੇਗ੍ ਤਾ ਜੋ ਲਹ ਕੂੜ੍ ਜ਼ਕਸੇ ਦੂਸਰੀ 
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਨਰ੍ ਿਵੇ। ਉਨਰਲ ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰਮਟਟ ਜੌਨਰ ਤੋ ਜ਼ਮਿਣ ਵ੍ਿੇ ਕੂੜੇ ਨੰੂਰ ਬ੍ਲਓ-ਮੈਡੀਕਿ ਵੇਸਟ ਦੀ ਤਰਲਾ ਹੀ 
ਟਰੀਟ ਕੀਤ੍ ਜ੍ਵੇਗ੍। ਲਨਰਲ ਾ ਵਹੀਕਿਾ ਨੰੂਰ ਿਗ੍ਤ੍ਰ ਕੀਟਨਰ੍ਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤ੍ ਜ੍ਵੇਗ੍। ਲਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਊਸਿ ਦੇ ਈਓ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ
ਸੁਖੀਜ੍, ਸੈਨੇਰਟਰੀ ਲੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਿ ਜ਼ਸੰਘ ਹ੍ਜ਼ਰ ਸਨਰ। 
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