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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 1
ਜ਼ਸਵਿ ਸਸਪਤ੍ਿ ਦੇ  ਲਿੱਡ ਲਂਕ ਿ

ਦਸੇੇ ⬞ ਯੁਵਕ ਸੇ ਵ੍ਵਂ ਕਿੱਲ ਪੋੋੋ ਕੇ  ਤਤ੍ਾ ਦੇ  5 ਨਰੌੋਵ੍ਨਰਂ ਨਰੇ ਕੀਤ੍ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ੇ⬞ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ  ਜ਼ਦ⬞੍ ਜ਼ਨਰਰਦੇ ⬞ਂ ਅਨਰੁਸ੍ਰ ਰੈੱਡ ਕਰ੍ਸ ⬞੍ਖ੍ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਸਵਿ ਸਸਪਤ੍ਿ ਦੇ  ਲਿੱਡ ਲਂਕ ਜ਼ਵਿ ਖ਼ੂਨਰ ਦੀ ਕੇੀ ਦੇ  ੇੱ ਦੇ ਨਰਜ਼ਰ ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰਨਰ ਦੀ ਅਪੀਿ ਤੋ ਲ੍ਅਦ ੋਗੋੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਿ੍ਸਿ ਸਸ੍ਇਕ ਡ੍ਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਸੇ ਵ੍ਵਂ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱ ਿੋ ਯੂਥ ਕਿੱਲਂ ਅਤੇ  ਕੌ ੇੀ ਸੇ ਵ੍ ਯੋੋਨਰ੍ ਯੂਜ਼ਨਰਟਂ ਨਰੂੰ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਿ
ਕੀਤੀ ਗ

ਸੀ।

ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਿ ਤੋ ਲ੍ਅਦ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੇ  ਜ਼ਨਰਯੇਂ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਦੇ  ਸੋਏ  ਦਸੇੇ ⬞ ਯੁਵਕ ਸੇ ਵ੍ਵਂ ਕਿੱਲ ਪੋੋੋ ਕੇ  ਤਤ੍ਾ ਦੇ  ਪ੍ਰਧ੍ਨਰ
ਜ਼ਵਕਰੇੋੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਟੇ ਟ ਅਵ੍ਰਡੀ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਸਵਿ ਸਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ 

ਪਪੇ  ਕਿੱਲ ਦੇ  5 ੇਂਲਰਂ ਸੇੇ ਤ 5 ਯੂਜ਼ਨਰਟ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ

ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗ । ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰਨਰ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਗੰ ਦਰਪ੍ਿ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਲਿੋੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਪਰੇੋੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਕੱ ਕਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ⬞੍ੇਿ ਸਨਰ।
ੋਗੋੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿ੍ਸਿ ਸਸ੍ਇਕ ਡ੍ਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਸੇ ਵ੍ਵਂ ਨਰੇ ਇਸ ਕੰ ੇ ਿ

ਦਸੇੇ ⬞ ਯੁਵਕ ਸੇ ਵ੍ਵਂ ਕਿੱਲ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ ਕੀਤ੍ ਤੇ 

ਸੋਰਨਰਂ ਕਿੱਲਂ ਦੇ  ੇਂਲਰਂ ਨਰੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੇ  ਜ਼ਨਰਯੇਂ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਦੇ  ਸੋਏ  ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰਨਰ ਿ

ਜ਼ਕਸ੍। ਤਨਰਲਂ ਜ਼ਕਸ੍ ਜ਼ਕ ਕੋ

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਰੈੱਡਕਰ੍ਸ ⬞੍ਖ੍ ੋਂ ਜ਼ਸਵਿ ਸਸਪਤ੍ਿ ਨਰ੍ਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ  ਜ਼ਨਰ⬞ਜ਼ਿਤ ਜ਼ੇਤੀ ਿੈ ਕੇ  ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰ ਸਕਦ੍ ਸੈ।

ਵੀ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 2
ਕੋਰੋਨਰ੍ ਦੀ ਰੋਕਥ੍ੇ ਿ

ਿੋ ਕ ਜ਼ਸਸਤ ਜ਼ਵਿ੍ਗ ਵੱ ਿੋ ੋ੍ਰੀ ਸ੍ਵਧ੍ਨਰੀ ਂ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰ, ਸਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਰੂੰ ੇ੍ਸਕ ਪਜ਼ਸਨਰਪ੍

ਜ਼ਰੂਰੀ--ਜ਼ਸਵਿ ਸਰੋਨਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 (
ਿ

) ਜ਼ਸਵਿ ਸਰੋਨਰ ਡ੍: ਨਰਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਨਰੋਵਿ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਨਰੂੰ ਫੈਿਪ ਤੋ ਰੋਕਪ

ਪੰ ੋ੍ਲ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ੋਨਰਤਕ ਥ੍ਵਂ ਤੇ  ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ੇ੍ਸਕ ਪਜ਼ਸਨਰਪ੍ ਿ੍ਜ਼ੇੀ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗ

ਸੈ ਪਰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਦੇ ਖਪ ਜ਼ਵਿ

ਜ਼ਕ ਕੁੱ ਝ ਿੋ ਕਂ ਵੱ ਿੋ ਇਸ ਨਰੂੰ ਜ਼ਧ ਨਰ ਜ਼ਵਿ ਨਰ੍ ਰੱ ਖਜ਼ਦ ਂ ਜ਼ਲਨਰਂ ੇੂੰ ਸ ਤੇ  ੇ੍ਸਕ ਪ੍ਏ  ਸੀ ਇੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ
ਇਸ ਸਲੰ ਧੀ ਵਧੇ ਰੇ  ੋ੍ਪਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦ ਂ ਜ਼ਸਵਿ ਸਰੋਨਰ ਡ੍: ਨਰਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਨਰਕਿਪ ਿੱਜ਼ਗ ਂ ੇ੍ਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ  ਅਤੇ  ਇਸਨਰਂ ਸੁਕੇਂ ਨਰੂੰ ਿ੍ਗੂ ਕਰਨਰ ਜ਼ਵੱ ਿ ਕੋ
ਿ੍ਸੇ  ਘਰ ਲਜ਼ਪ
ਤਨਰਲਂ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਸੋਵੇ  ੋਂ ਕੋ

ਤਪ੍-ੋ੍ਪ੍ ੋ੍ਰੀ ਸੈ।

ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਸਤ ੇੰ ਤਰੀ ਸ:ਲਿਲੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਵੱ ਿੋ

ਦੇ ⬞ ੋ੍ਰੀ ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਸਨਰ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਰ੍ਕ ੇਸਂੇ੍ਰੀ ਨਰੂੰ ਫੈਿਪ ਤੋ ਰੋਕਪ ਿ
ਸੁਕੇਂ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਵ੍ਤਪ ਿ

ਉਦ੍ ਸੈ

ਕੋ

ਵੀ ਨਰ੍ਗਜ਼ਰਕ ਘਰ ਤੋ ਲ੍ਸਰ

ਸੇਝੌਤ੍ ਨਰਸਂ ਕੀਤ੍ ੋ੍ਵੇ ਗ੍। ਇੰ ਨਰ੍

ਪੁਜ਼ਿਸ ਨਰੂੰ ਵੀ ਜ਼ਨਰਰਦੇ ⬞ ਜ਼ਦੱ ਤੇ  ਗਏ  ਸਨਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ੋਸਾੇ  ਜ਼ਵਅਕਤੀ ੋਨਰਤਕ ਸਥ੍ਨਰਂ ਉੱਤੇ  ਜ਼ਲਨਰ੍ ੇ੍ਸਕ(

ਸੋਰ)ਤੋ ਦੇ ਜ਼ਖ

ੋ੍ਵੇ , ਤਸਦ੍ ੇਸਂੇ੍ਰੀ ਕ੍ਨਰੂੰਨਰ ਦੀ ਧ੍ਰ੍ਵਂ ਅਨਰੁਸ੍ਰ ਿਿ੍ਨਰ ਕੱ ਜ਼ਟ

ੋ੍ਵੇ ।

ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਦੀ ਂ ਜ਼ਸਦ੍ਇਤਂ ਅਨਰੁਸ੍ਰ ਸਰ ਤਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ੋੋ ਜ਼ਕਸੇ  ਸਸਪਤ੍ਿ,ਦਫ਼ਤਰ ਤਦਯੋਜ਼ਗਕ ਸੰ ਸਥ੍ਨਰ ੋਂ ਜ਼ਕਤੇ 

ਵੀ ਸੋਰ ਕੰ ੇ ਕਰਦ੍ ਸੈ ੇ੍ਸਕ ਪਜ਼ਸਨਰੇਗ੍। ਜ਼ਸਵਿ ਸਰੋਨਰ ਨਰੇ ਸੇੂਸ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਜ਼ਨਰਵ੍ਸੀ ਂ ਨਰੂੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਿੋ ਕ ੇ੍ਸਕ ਪਜ਼ਸਨਰਪ ਅਤੇ 
ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ੋ੍ਰੀ ਸੇੂਸ ਜ਼ਸਦ੍ਇਤਂ ਜ਼ਵ⬞ੇ ⬞ ਕਰਕੇ  ਸੇ੍ਜ਼ੋਕ ਦੂਰੀ ਨਰੂੰ ਅੇਿ ਜ਼ਵੱ ਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿ ਤਪ, ਜ਼ਕਊਂਜ਼ਕ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਦੀ
ਸੁਰੱਜ਼ਖ

ਿ

ਸੀ ਨਰਸਂ ਲਿਜ਼ਕ

ਪਪੇ  ਪਜ਼ਰਵ੍ਰ ਅਤੇ 

ਿੇ  -ਦੁ ਿੇ  ਦੇ  ਿੋ ਕਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖ

ਿ

ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 3
ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਿਾ੍

ਜ਼ਵੱ ਿ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਨਰਿ੍ ਰਸੀ ਸੈ ਅਜ਼ਸੇ ਰੋਿ, ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ ⬞ਜ਼ਸਰ ਦੀ ਸ੍ਫ਼ ਸਫ਼੍

ਅਤੇ 

⬞ਜ਼ਸਰ ਨਰੂੰ ਕੀਤ੍ ੋ੍ ਜ਼ਰਸ੍ ਸੈ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼
⬞ਜ਼ਸਰ ਦੀ

ੇੇ ਨਰ ਸਾਕਂ ਤੇ  ਘਰ ਰਜ਼ਸਪ, ਸੋ⬞ਿ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਰੱ ਖਪ, ੇ੍ਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਰ

ਜ਼ਦ ਸਲੰ ਧੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ  ਰੂਪ ਦੀ ਪਟਜ਼ਟੰ ਗ

ਕਰਵ੍ ਕੇ  ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ਕੀਤ੍ ੋ੍ ਜ਼ਰਸ੍ ੋ੍ਗਰੂਕ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( ) ਜ਼ੋੱ ਥੇ  ਸ੍ਰ੍ ਸੰ ਸ੍ਰ ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਨਰ੍ਿ ਇੱ ਕ ੋੰ ਗ ਿਾ ਜ਼ਰਸ੍ ਸੈ ਉੱਥੇ  ਸੇ ਠਿੇ  ਪੱ ਧਰ ਤੇ  ਗਰ੍ਊਂਡ
ਿੈ ਵਿ ਤੇ  ਿੋ ਕਂ ਦੀ ਜ਼ਸਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖ
ਕਰੇਿ੍ਰੀ

ਅਤੇ  ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ਇਸ ਵ੍ਇਰਸ ਤੋ ਲਿ੍ਤਪ ਿ

ਪਪੀ ੋ੍ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਸ ਕੀਤੇ  ਜ਼ਲਨਰ੍ ਿਗ੍ਤ੍ਰ

ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਦੇ  ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ ਅਤੇ  ਸਫ਼੍

ਪਪੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਰਦੇ ਸੀ ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਨਰਿ੍ ਰਸੇ  ਸਨਰ।

ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਦੇ  ਕ੍ਰੋਸ੍ਧਕ ਅਫਸਰ ਪਰਜ਼ੇੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ੇ⬞ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ  ਜ਼ਦ⬞੍ ਜ਼ਨਰਰਦੇ ⬞ਂ

ਅਨਰੁਸ੍ਰ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਦੇ  ਕਰੇਿ੍ਰੀ ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ ਸਵੇ ਰੇ  6:00 ਵੋੇ  ⬞ਜ਼ਸਰ ਦੇ  ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਥ੍ਨਰਂ ਨਰੂੰ ਸ੍ਫ਼ ਕਰਨਰ੍ ⬞ੁਰੂ ਕਰਦੇ  ਸਨਰ।
ਜ਼ਦਨਰ੍ ਵਂਗ ਸੀ ⬞ਜ਼ਸਰ ਦੀ ਸਫ਼੍
ਸੋਵੇ  ਇਸ ਿ

ਜ਼ਨਰਰੰ ਤਰ ਿੱ ਿ ਰਸੀ ਸੈ। ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ

ਪਪੇ  ਘਰ ਜ਼ਵਿ ਸਫ਼੍

ਸਲੰ ਧੀ ਜ਼ਕਸੇ  ਪ੍ਰਕ੍ਰ ਦੀ ਅਸੁਜ਼ਵਧ੍ ਨਰ੍

ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ ⬞ਜ਼ਸਰ ਦੇ  ਿਗਿਗ 24000 ਸਜ਼੍ਰ ਘਰਂ ਅੰ ਦਰੋ 35-40 ਟਨਰ ਕਿਰ੍ ਜ਼ਨਰਰੰ ਤਰ ਤਠ੍ਇ

ਤਨਰਲਂ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਸੈਨਰੇਟਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਿ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ  ਗੁਰਇੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵ੍

ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਸ ਂ ਜ਼ਵੱ ਿ ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੇ  ਲਿ੍ਅ ਿ

ਸਟੇ ਡੀਅੇ, ਲਂਕ, ਧ੍ਰਜ਼ੇਕ ਸਥ੍ਨਰਂ ਨਰੂੰ ਿਗ੍ਤ੍ਰ ਸੈਨਰੇਟ੍ਇੋ ਕਰਵ੍ਇ
ਿੇ  ਲਰ ਅਤੇ  ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖ

ਿ

ਸੇ ਠ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਵੱ ਿੋ ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ ⬞ਜ਼ਸਰ ਦੇ 

ੋ੍ਗਰੂਕ ਕਰਵ੍ਇ

ੋ੍ ਜ਼ਰਸ੍ ਸੈ। ਕਪਕ ਦੇ  ਸੀਜ਼ਨਰ ਦੌਰ੍ਨਰ ਇੱ ਥੋ ਦੇ 

ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱ ਿੋ ਦ੍ਪ੍ ੇੰ ਡੀ ਂ ਨਰੂੰ ਵੀ ਸੈਨਰੀਟ੍ਇਜ਼ ਕਰਵ੍ਇ

ੋ੍ ਜ਼ਰਸ੍ ਸੈ, ਇਸ ਿ

ੋ੍ ਜ਼ਰਸ੍ ਸੈ।

ਅਤੇ  ਪਲਜ਼ਿਕ ਸਥ੍ਨਰ ਜ਼ੋਵਟ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਕ,

ਇਸ ਤੋ ਇਿ੍ਵ੍ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਵੱ ਿੋ ਇ⬞ਜ਼ਤਸ੍ਰ, ਫਿੈ ਕਸ ਲੈਨਰਰ, ੇੁਨਰ੍ਦੀ ਰ੍ਸੀ ⬞ਜ਼ਸਰ ਵ੍ਸੀ ਂ ਨਰੂੰ ਸਰਕ੍ਰ ਦੀ
ਪ੍ਿਨਰ੍ ਿ

ੋ੍ ਜ਼ਰਸ੍ ਸੈ।

ਜ਼ਡਸਇਨਰਫੈਕਜ਼ਟਡ ਸਪਰੇ ਅ ( ਸੈਨਰੀਟ੍ਇਜ਼ਰ ) ਕਰਵ੍ਇ

ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ,ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱ ਿੋ ਸੁਪ ਤੱ ਕ ⬞ਜ਼ਸਰ ਦੇ  ਸ੍ਰੇ  ਵ੍ਰਡਂ, ਕੇਰ⬞ੀਅਿ ਏ ਰੀ

ੇ

ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ,ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱ ਿੋ

ਜ਼ਗ

ਾਲਤੀ ਂ,
ਸੈ ।

ਸਦ੍ਇਤਂ ਦੀ

ਪਪੇ  6 ੇੋਟੀਵੇ ਟਰ ਦੀ ਟੀੇ ਲਪ੍

ਗ

ਸੈ ੋੋ ਿਗ੍ਤ੍ਰ ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ੋ੍ਗਰੂਕ ਕਰ ਰਸੀ ਸੈ। ਇਸ ੋ੍ਗਰੂਕਤ੍ ਅਜ਼ਿ ਨਰ ਜ਼ਵੱ ਿ ਪਜ਼ਸਿ ਕਦੇੀ ਕਰਦੇ  ਸੋਏ  ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਵੱ ਿੋ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ

ੇੇ ਨਰ ਸਾਕਂ ਤੇ  ਘਰ ਰਜ਼ਸਪ, ਸੋ⬞ਿ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਰੱ ਖਪ, ੇ੍ਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਰ

ਪਟਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਵ੍

ੋ੍ ਰਸੀ ਸੈ ਤਂ ੋੋ ਿੋ ਕ ੋ੍ਗਰੂਕ ਸੋ ਸਕਪ। ਕ੍ਰੋਸ੍ਧਕ ਅਫਸਰ ਪਰਜ਼ੇੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ⬞ਜ਼ਸਰ ਦੇ  ਵ੍ਸੀ ਂ ਦੀ ਸਸੂਿਤ ਿ
ਕਿੈ ਕ⬞ਨਰ ਅਤੇ  ਸੈਨਰੇਟ੍ਇੋ ਿ

ਜ਼ਕ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਨਰੇ

ੇੋਲ੍ ਿ ਨਰੰਲਰ ਵੀ ੋ੍ਰੀ ਕੀਤੇ  ਸਨਰ ਤਂ ੋੋ ਜ਼ਕਸੇ  ਸੇਟ ਵੀ ਸਫ਼੍ /ਗ੍ਰਲੇ ਜ਼ ਦੀ

ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ੇੁ⬞ਜ਼ਕਿ ਨਰ੍

81980-54142 ਅਤੇ  ਸੈਨਰੇਟ੍ਇੋ ਿ

ਜ਼ਦ ਸਲੰ ਧੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ  ਰੂਪ ਦੀ

ਵੇ । ਤਨਰਲਂ ਦੱ ਜ਼ਸ

⬞ਜ਼ਸਰ ਦੀ ਸਫ਼੍

ਿ

ਅਤੇ  ਕਿਰੇ  ਦੀ ਕਿੈ ਕ⬞ਨਰ ਿ

94652-50208 ਤੇ  ਸੰ ਪਰਕ ੋ੍ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤ੍ ੋ੍ ਸਕਦ੍ ਸੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 4
ਪ੍ਰ⬞੍ਸਨਰ ਨਰੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਵ੍ਾ੍ ਿ੍

ਕ੍ ਜ਼ਵੱ ਿ ਵੰ ਜ਼ਡ

ਰ੍⬞ਨਰ ਅਤੇ  ਿੰਗਰ ਦੇ  ਪੈਕਟ, ਘਰ-ਘਰ ਪਸੁੰ ਿ੍

ਸੇੱ ਗਰੀ

ਸੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵੋਲ੍ ਕਰਕੇ  ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੇ  ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ਰ੍⬞ਨਰ, ਸਲਜ਼ੀ ਂ ਅਤੇ  ਦੁੱ ਧ-ਦਸੀ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਕਰਨਰ ਜ਼ਵੱ ਿ ਕੋ

ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਰ੍

ਵੇ  ਇਸ ਿ

ਕੀਤੇ 

ਜ਼ਵ⬞ੇ ⬞ ਯਤਨਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 23 ੇ੍ਰਿ 2020 ( )
ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪ੍ੋੀਜ਼ਟਵ ੇਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਿਪ ਦੇ  ਲ੍ਅਦ ਸੀਿ ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਜ਼ਪੰ ਡ ਵ੍ਾ੍ ਿ੍
ਅਪੂਰਤੀ ਸੁਜ਼ਨਰ⬞ਜ਼ਿਤ ਕਰਨਰ ਦੇ  ਿ

ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰ⬞੍ਸਨਰ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਵ⬞ੇ ⬞ ੇੁਜ਼ਸੰ ੇ ਿਿ੍

ਕ੍ ਜ਼ਵੱ ਿ ਿੋ ਕਂ ਤੱ ਕ ਰੋਜ਼ੇਰਲ੍ ਦੀ ਂ ਵਸਤੂ ਂ ਦੀ
ਗ , ਜ਼ੋਸ ਦੇ  ਤਜ਼ਸਤ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵੱ ਿ ਿੋ ਕਂ ਤੱ ਕ ਰ੍⬞ਨਰ

ਅਤੇ  ਫੂਡ ਦੇ  ਪੈਕਟ ਪਸੁੰ ਿ ਗਏ । ਜ਼ਰੂਰਤੇੰ ਦ ਿੋ ਕਂ ਦੇ  ਘਰ-ਘਰ ੋ੍ ਕੇ  ਇਸ ਪੈਕਟ ਵੰ ਡੇ  ਗਏ । ਇਸ ਦੇ  ਇਿ੍ਵ੍ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵੱ ਿ ਫਿਸਲਜ਼ੀ ਂ, ਦੁੱ ਧ-ਦਸੀ ਅਤੇ  ਸੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਸੁਜ਼ਨਰ⬞ਜ਼ਿਤ ਕਰਨਰ ਦੇ  ਿ
ਿਗ੍

ਂਗ

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ ਂ ਦੀ ਂ ਜ਼ਡਊਟੀ ਂ ਵੀ

ਂ ਸਨਰ।

ਜ਼ਵਸਥ੍ਰ ਸਜ਼ਸਤ ੋ੍ਪਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ  ਸੋਏ  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ੇ⬞ਨਰਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ
ਿੋ ਕਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਂ ਨਰੂੰ ਪੂਰ੍ ਕਰਨਰ ਦੇ  ਿ
ਅਗਵ੍

ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡ ਵ੍ਾ੍ ਿ੍

ਕ੍ ਜ਼ਵੱ ਿ

ਜ਼ਵ⬞ੇ ⬞ ਯਤਨਰ ਕੀਤੇ  ੋ੍ ਰਸੇ  ਸਨਰ। ਇੱ ਥੇ  ਨਰ੍ਇਲ ਤਜ਼ਸਸੀਿਦ੍ਰ ਯ੍ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ

ਜ਼ਵੱ ਿ ਇੱ ਕ ਸਪੈ⬞ਿ ਟੀੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਂ ਦੀ ਸਪਿ੍

ਸੁਜ਼ਨਰ⬞ਜ਼ਿਤ ਕਰ ਰਸੀ ਸੈ ਅਤੇ  ਇਸ ਦੇ  ਇਿ੍ਵ੍ ਿੋ ਕਂ ਤੱ ਕ ਰ੍⬞ਨਰ ਦੇ 

ਪੈਕਟ ਪਸੁੰ ਿ੍ਏ  ੋ੍ ਰਸੇ  ਸਨਰ। ਇਨਰਲਂ ਪੈਕਟਂ ਜ਼ਵੱ ਿ ਖ੍ਪ੍ ਲਪ੍ਤਪ ਦੇ  ਿ

ਇਸਤੇ ੇ੍ਿ ਸੋਪ ਵ੍ਿੀ ਂ ਸ੍ਰੀ ਂ ਵਸਤੂ ਂ ⬞੍ੇਿ ਸਨਰ।

ਇਸੇ  ਤਰਲਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇ ਰੇ  ਜ਼ਤ ਰ ਖ੍ਪੇ  ਦੇ  ਪੈਕੇ ਟ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵੱ ਿ ਵੰ ਡੇ  ਗਏ  ਸਨਰ। ਤਨਰਲਂ ਨਰੇ ਜ਼ਕਸ੍ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪੂਰੀ ਤਰਲਂ ਸੀਿ ਸੈ ,
ਇਸ ਿ

ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਂ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਕਰਨਰ ਜ਼ਵੱ ਿ ਕੋ

ਨਰ੍ਇਲ ਤਜ਼ਸਸੀਿਦ੍ਰ ਯ੍ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ
ਅਸਥ੍

ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਥ੍ਜ਼ਪਤ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗ

ਸੇੱ ਜ਼ਸ

ਨਰ੍

ਵੇ , ਇਸ ਿ

ਇਸ ਕਦੇ ਤਠ੍ਏ  ਗਏ  ਸਨਰ।

ਜ਼ਕ ਪ੍ਰ⬞੍ਸਨਰ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੇ  ਲ੍ਸਰ 24 ਘੰ ਟੇ  ਸਜ਼ਥਤੀ ਦੀ ਜ਼ਨਰਗਰ੍ਨਰੀ ਦੇ  ਿ

ਇੱ ਕ

ਸੈ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵੱ ਿ ਜ਼ਕਸੇ  ਘਰ ਨਰੂੰ ੋੇ ਕਰ ਜ਼ਕਸੇ  ਿੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੁੰ ਦੀ ਸੈ ਤਂ ਤਤਕ੍ਿ

ਸਲੰ ਜ਼ਧਤ ਵਸਤੂ ਂ ਜ਼ਰੂਰਤੇੰ ਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ  ਘਰ ਤੱ ਕ ਪਸੁੰ ਿ੍

ਂ ੋਂਦੀ ਂ ਸਨਰ। ਇੱ ਥੇ  ਨਰ੍ਇਲ ਤਜ਼ਸਸੀਿਦ੍ਰ ਤਿਵੰ ਡੀ ਿ੍

ਯ੍ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕ੍ਨਰੂੰਗੋ ੋੋਜ਼ਗੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਪਟਵ੍ਰੀ ਸੁਖਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਪਟਵ੍ਰੀ ਗੁਰੇੇ ੋ ਜ਼ਸੰ ਘ, ੋਗਨਰੰਦਨਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ  ਰੀਡਰ ੇਨਰੋਸਰ
ਿ੍ਿ ਦੀ ਟੀੇ ਿਗ੍ਤ੍ਰ ਜ਼ਡਊਟੀ ਤੇ  ਤੈਨਰ੍ਤ ਸੈ।
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ਕਪਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ

ਨਰੂੰ ਿੈ ਕੇ  ਐੇਡੀ ਪਨਰਸਪ ਨਰੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੀ ਂ ੇੰ ਡੀ

ਦ੍ ਕੀਤ੍ ਦੌਰ੍

ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਨਰੂੰ ਿੈ ਕੇ  ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ੇੰ ਡੀ ਂ ਜ਼ਵਿ ਸ੍ਰੇ  ਪੁਖਤ੍ ਪ੍ਰਲੰਧ ਕੀਤੇ  ਗਏ 
ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਂ,

ਾਤੀ ਂ ਨਰੂੰ ੇੰ ਡੀ ਂ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਵਿ ਿੀਾ ਨਰ੍ ਕਰਨਰ ਅਤੇ  ਸੋ⬞ਿ ਜ਼ਡਸਟਂਜ਼ਸੰ ਗ ਨਰੂੰ ਯਕੀਨਰੀ ਲਪ੍ ਕੇ  ਰੱ ਖਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਿ

ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੀ ਂ ੇੰ ਡੀ ਂ ਜ਼ਵਿ ਸੁੱ ਪ ਤੱ ਕ 159779 ੇੀਜ਼ਟੰ ਕ ਕਪਕ ਦੀ

ੇਦ ਅਤੇ  148492 ੇੀਜ਼ਟੰ ਕ ਟਨਰ ਕਪਕ ਦੀ ਸੋ

ਖਰੀਦ- ਜ਼ਡਪਟੀ

ਕਜ਼ੇ⬞ਨਰਰ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( ) ਐੇਡੀ ਪਨਰਸਪ ⬞੍ਰੀ ਰ੍ੇਲੀਰ ਨਰੇ ਜ਼ਜ਼ਿ੍ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ੇੰ ਡੀ ਂ ਦ੍ ਦੌਰ੍ ਕਰ ਕੇ  ਕਪਕ
ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ

ਦ੍ ੋ੍ਇੋ੍ ਜ਼ਿ

ਅਤੇ  ੇੰ ਡੀ ਂ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਂ ਦੀ ਂ ਕਪਕ ਦੀ ਂ ਢੇ ਰੀ ਂ ਕੋਿ ੋ੍ ਕੇ  ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਂ ਨਰ੍ਿ ਗੱ ਿਲ੍ਤ

ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਤਨਰਲਂ ਤੋ ਕਪਕ ਦੇ  ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਲੰਧ੍ ਲ੍ਰੇ  ਪੁੱ ਜ਼ਛ । ਇਸ ੇੌਕੇ  ਤਨਰਲਂ ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ੇ⬞ਨਰਰ ਸ੍ਰ; ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੀ ਸ੍ਜ਼ਰ
ਸਨਰ।
ਐੇਡੀ ਪਨਰਸਪ ⬞੍ਰੀ ਰ੍ੇਲੀਰ ਨਰੇ ਜ਼ਕਸ੍ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੇ  ੇੱ ਦੇ ਨਰਜ਼ਰ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਸੁਰੱਜ਼ਖ

ਨਰੂੰ ਿੈ ਕੇ  ੇੰ ਡੀ ਂ ਜ਼ਵਿ ਪੂਰੇ  ਪ੍ਰਲੰਧ ਕੀਤੇ 

ਗਏ  ਸਨਰ। ਤਨਰਲਂ ਜ਼ਕਸ੍ ਜ਼ਕ ਿੋ ਕਂ ਦੇ  ੋੀਵਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖ ਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਧ ਨਰ ਜ਼ਵਿ ਰੱ ਖ ਕੇ  ਸੀ ਕਪਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ
ਇਸ ਦੌਰ੍ਨਰ ਤਨਰਲਂ ੇੰ ਡੀ ਂ ਜ਼ਵਿ ਿੀਾ ਨਰ੍ ਕਰਨਰ ਅਤੇ  ਸੋ⬞ਿ ਜ਼ਡਸਟਂਜ਼ਸਗ ਨਰੂੰ ਯਕੀਨਰੀ ਲਪ੍ਤਪ ਿ
ਤਨਰਲਂ ੇੰ ਡੀ ਂ ਨਰੂੰ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ ਕਰਨਰ ਅਤੇ  ਿੇ  ਲਰ ਤੇ  ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਂ ਨਰੂੰ ੇ੍ਸਕ ਪਜ਼ਸਨਰਪ੍ ਿ੍ਜ਼ੇੀ ਕਰਨਰ ਿ
ੇੰ ਡੀ ਂ ਜ਼ਵਿ ਪ

ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਸ੍ਰੇ  ਪ੍ਰਲੰਧ ਵਧੀ

ਜ਼ਦੱ ਤੀ ੋ੍ਵੇ ਗੀ। ਤਨਰਲਂ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਂ,

ਵੀ ਜ਼ਕਸ੍। ⬞੍ਰੀ ਰ੍ੇਲੀਰ ਨਰੇ

ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਸਨਰ ਅਤੇ  ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਕਸੇ  ਤਰਲਂ ਦੀ ਕੋ

ਇਸ ੇੌਕੇ  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ੇ⬞ਨਰਰ ਸ੍ਰ; ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ
ੇੁ⬞ਜ਼ਕਿ ਨਰਸਂ

ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਰਸਂ

ਤਪ

ੋ੍ ਸਕੇ  ।

ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਂ ਨਰੂੰ ਅਦ੍ਇਗੀ ਵੀ ੋਿਦ ਸੀ ਕੀਤੀ ੋ੍ਵੇ ਗੀ ਤੇ  ਜ਼ਕਸੇ  ਤਰਲਂ ਦੀ

ਤਪ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ੋ੍ਵੇ ਗੀ। ਤਨਰਲਂ ਜ਼ਕਸ੍ ਜ਼ਕ ਲੀਤੇ  ਜ਼ਦਨਰਂ ਤੋ ਜ਼ਿਫਜ਼ਟੰ ਗ ਦੇ  ਕੰ ੇ ਜ਼ਵਿ ਵੀ ਤੇ ੋੀ ਜ਼ਿ ਂਦੀ ਗ

ੇਦ ਜ਼ੋ ਦ੍ ਸੋਵੇ ਗੀ ਨਰ੍ਿੋ -ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਿਫਜ਼ਟੰ ਗ ਵੀ ਕਰਵ੍

159779 ੇੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਕਪਕ ਦੀ

ਦੇ ⬞

ਾਤੀ ਂ, ਿੇ  ਲਰ ਤੇ  ਸੋਰ ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਤਸ ਵੀ ਸਰਕ੍ਰ ਤੇ  ਜ਼ਸਸਤ ਜ਼ਵਿ੍ਗ ਵੱ ਿੋ ੋ੍ਰੀ

ਸ੍ਵਧ੍ਨਰੀ ਂ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰ ਤਂ ੋੋ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਨਰੂੰ ਫੈਿਪ ਤੋ ਰੋਜ਼ਕ

ਜ਼ੋਵਟ

ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ ਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਨਰਰਦੇ ⬞ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ।

ਕਪਕ ਦੀ ਨਰੇੀ ਦੀ ੇ੍ਤਰ੍ ਿੈੱਕ ਕਰਜ਼ਦ ਂ ਖਰੀਦ ਏ ੋੰ ਸੀ ਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਿਫਜ਼ਟੰ ਗ ਦੇ  ਕੰ ੇ ਜ਼ਵਿ ਤੇ ਜ਼ੀ ਜ਼ਿ ਤਪ ਦੇ 

ਜ਼ਦੱ ਤੇ । ਤਨਰਲਂ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਕੋ

ਕੀਤੀ ੋ੍ ਰਸੀ ਸੈ।

ੇਦ ਸੋ

ੋ੍ਵੇ ਗੀ। ਤਨਰਲਂ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਸੈ ਅਤੇ 

ਜ਼ਕ ਸੁਪ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੀ ਂ ੇੰ ਡੀ ਂ ਜ਼ਵਿ

ਸੈ ਅਤੇ  148492 ੇੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਕਪਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ੋ੍ ਿੁੱ ਕੀ ਸੈ। ਤਨਰਲਂ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ

ਪਨਰਗ੍ਰੇ ਨਰ ਵੱ ਿੋ 51664 ੇੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ, ੇ੍ਰਕਫੈੱਡ ਵੱ ਿੋ 40719 ੇੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ, ਪਨਰਸਪ ਵੱ ਿੋ 28337 ੇੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ, ਪੰ ੋ੍ਲ ਸਟੇ ਟ ਵੇ ਅਰ
ਸ੍ਊਸ ਕ੍ਰਪੋਰੇ ⬞ਨਰ ਵੱ ਿੋ 23567 ੇੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ, ਐਫ. ਸੀ.
ਕਪਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗ

ਵੱ ਿੋ 4085 ੇੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਅਤੇ  ਵਪ੍ਰੀ ਂ ਵੱ ਿੋ 120 ੇੀਜ਼ਟੰ ਕ ਟਨਰ

ਸੈ।

ਇਸ ੇੌਕੇ  ਐਸਡੀਐੇ ⬞੍ਰੀ ਅਜ਼ੇੱ ਤ ਗੁਪਤ੍, ਜ਼ਡਪਟੀ ਡ੍ਇਰਕੈਟਰ (ਫੀਿਡ) ਖੁਰ੍ਕ ਤੇ  ਜ਼ਸਵਿ ਸਪਿ੍
ਜ਼ਸਵਿ ਸਪਿ੍

ਅਫਸਰ ਜ਼ਪੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸ੍ਜ਼ਰ ਸਨਰ।

ੇੰ ਗਿ ਦ੍ਸ, ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਖੁਰ੍ਕ ਤੇ 

