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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 

ਕੋਜ਼ਿਡ-19   

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀਆ ਂਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਲੋ੍ਨੀਆਂ ਜ਼ਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ 

 ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਗੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਿੜਕਾਅ -ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ 

ਸਫਾਈ ਸਿੇਕਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਜਾਰੀ 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 25 ਅਪਰੈਲ੍   

ਜ਼ਿਲੇ੍ੇ੍ਿ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ 
ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਿਰ ਸੰਭਿ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲ੍ੋਂ ਜ਼ਜਥੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਜਾਗਰੂਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਉਥੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕ ੇਸ਼ਜ਼ਿਰ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਿੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦ ੇਸਫਾਈ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁੰ ਜ਼ ਿਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲ੍ਈ ਤਨਦੇਿੀ 
ਨਾਲ੍ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ 

ਦੀਆ ਂਕਲੋ੍ਨੀਆ,ਂ ਿਾਰਡਾਂ ਅਤ ੇਮੁੱਖ ਬਜਾਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਡੋੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਜ਼ਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਿਈੋਆਂ 
ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ’ਤੇ 
ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾ ਿੱਲ੍ੋਂ ਧਾਨਕਾ ਮੁਿੱਲ੍ਾ, ਬਾਲ੍ਾ ਜੀ ਧਾਮ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ, 

ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਲ੍ਾਈਨ, ਸਿਾਮੀ ਜ਼ਿਿੇਕਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਖੇ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਾਲੋ੍ਨੀ, ਸੋਡੀਅਮ 

ਿਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਦਿਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਕੈਲ੍ਾਸ਼ ਨਗਰ, ਕਾਲ੍ਕਾ ਮੰਦਰ, ਨਜ਼ਿਰੂ ਨਗਰ, 

ਜ਼ਫਰਨੀ ਰੋਡ ਅਤ ੇਐਚ.ਪੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਲੇ੍-ਦਆੁਲੇ੍ ਗੱਲ੍ੀਆ ਂਜ਼ਿਖੇ ਮੱਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਿੋਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਜ਼ਿੱਤ ਫੌਜ਼ਗੰਗ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਸਫਾਈ ਸਿੇਕਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ, ਮਲੋ੍ਟ ਰੋਡ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਚੌਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਬੈਂਕ ਿਾਲ੍ੀ ਗਲ੍ੀ ਅਤੇ 
ਬਸਤੀ ਿਿਰੂ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਿਖੇ ਪਿੰ ਚੁ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਲੇ੍ੇ੍ਿ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ 
ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ 

ਜ਼ਰਿਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੰੂ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲ੍ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ- ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 25 ਅਪਰੈਲ੍   
ਸਰੀ ਕਾਿਨ ਜ਼ਸੰਘ ਪੰਨੂ ਸਕੱਤਰ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-
ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤ ੇਘੱਟ 
ਪਰਾਲ੍ੀ ਿਾਲੇ੍ ਝਨੇੋ ਦੀਆ ਂਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੰ੍ਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤ ੇਿੱਧ ਪਰਾਲ੍ੀ ਿਾਲ੍ੀਆਂ 

ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਪਰਮਾਜ਼ਣਤ ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਜ਼ਜਿੇ ਜ਼ਕ ਪੂਸਾ-44, ਪੀਲ੍ੀ ਪੂਸਾ, ਡੋਗਰ ਪੂਸਾ, ਮੁੱਿਲ੍-1401 ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਨਾਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿ,ੇ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੱਧ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜ ੇਮਕੌਜ਼ੜਆਂ ਦੀ ਿੀ ਲ੍ਪੇਟ ’ਚ 
ਜ਼ਜਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲ੍ਾਂ ਿੀ ਿੱਧ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂਪੈਦੀਆਂ ਿਨ। 
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਚਲ੍ਜ਼ਦਆ ਮਜੂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਝੋਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਿ ਦਣੇੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕਰਨ 

ਲ੍ਈ ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ 8 ਜ਼ਕਲੋ੍ ਅਤ ੇਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 10 ਜ਼ਕਲੋ੍ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਦ ੇਜ਼ਿਸਾਬ ਨਾਲ੍ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਜ਼ਬਜਾਈ 
ਕਰਨ ਤ ੋਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟ ੇਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਪੈਡੀ ਮਥੈਲ੍ੀਨ (ਸੰਟੌਪ) ਦੀ ਸਪਰੇਅ 200 ਲ੍ੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ 
ਜ਼ਿਸਾਬ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜ ੋਨਦੀਨਾਂ ਨੰੂ ਉਗਰਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਬੀ.ਟੀ ਨਰਮੇਂ ਦੀਆਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 
ਜ਼ਿੱਚ ਿਰ ਬੀਜ ਜ਼ਿਕਰੇਤਾਂਿਾਂ ਕਲੋ੍ ਉਪਲ੍ਬਧ ਿ।ੈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਰਮੇਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤ ੇਨਜ਼ਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ 

ਪੇਸ਼ ਨਿੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਿਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਿੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਝਨੇੋ ਅਤ ੇਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਿੇਠ 
ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਰਮ ੇਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪਦੈਾਿਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 



ਿਰੇਕ ਲੋ੍ੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਿਰੂਰ ਪਿੰੁਚਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ-ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਿਲ੍ਾ 
ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਜ਼ਤੰਨ ਿਾਰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਿਲ੍ਾ ਨੇ ਪਿੰੁਚਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ 

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੰੂ ਗਊਸ਼ਾਲ੍ਾ ਲ੍ਈ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤੜੂੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ/ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 25 ਅਪਰੈਲ੍   
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਿਲ੍ਕ ੇਅੰਦਰ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਿਲ੍ਾ ਿਲ੍ੋਂ ਜ਼ਸਲ੍ਜ਼ਸਲੇ੍ ਿਾਰ ਲੋ੍ੜੀਦ ੇਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ 
ਤੱਕ ਮੱਦਦ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਸਲ੍ਜ਼ਸਲ੍ਾ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਿਲ੍ਾ ਿਲ੍ੋਂ  ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 1,5 ਅਤੇ 
6 ਜ਼ਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆ ਂਥੈਲ੍ੀਆਂ ਭੇਜੀਆ ਂਗਈਆਂ। ਇਥ ੇਦੱਸਣਯੋਗ ਿੈ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ 17 ਿਾਰਡਾਂ ਜ਼ਿੱਚੋਂ 
ਉਕਤ ਿਾਰਡਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਿਲ੍ਾ ਿਲ੍ੋਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਰਡਾਂ ’ਚ ਿੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰੁਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। 

ਇਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਿਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਿਲ੍ਾ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿੰਡ ਨੰੂ ਲੈ੍ ਕੇ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਿ ਨਿੀਂ ਿਣੋਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਿਰੇਕ ਘਰ ਪਿੰੁਚ ਕ ੇਲੋ੍ੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਜਰੂਰ ਪਿੰੁਚਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਲੋ੍ੜਿੰਦ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਾਣ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜੀਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿੰੁਚਾਈ ਜਾਿੇ। 
ਇਸ ਤ ੋਇਲ੍ਾਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਿਲੇ੍ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਊਸ਼ਾਲ੍ਾ ’ਚ ਤੜੂੀ ਦੀ ਆਈ ਜ਼ਕੱਲ੍ਤ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਪੰਡਾਂ 

ਦੀਆ ਂਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਿਰਕਰ ਤੇ ਿੋਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦ ੇਸਜ਼ਿਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਤੂੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੁਣ ਜਦਜ਼ਕ 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਿਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲ੍ਕ ੇਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੇ 
ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਗਊਸ਼ਾਲ੍ਾ ਲ੍ਈ ਤੜੂੀ ਜਰੂਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ ੋਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਸਿੀ ਰੂਪ 
ਜ਼ਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।     
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮੋਦ ਚੌਧਰੀ, ਬਲ੍ਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ੍ਰ, ਮੰਗਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ੍ਰ, ਪੰਕਜ ਸੇਠੀ, ਬੰਧੂ ਕਾਲ੍ੜਾ ਿਲੋ੍ 

ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਿ੍ਰਆ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮਕੌ ੇਸਜ਼ਚਨ ਆਿਲ੍ਾ, ਜੋਨੀ ਆਿਲ੍ਾ, ਸੁਜ਼ਮਤ ਆਿਲ੍ਾ ਮੌਜੂਦ 
ਸਨ। 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਆਿਲ੍ਾ ਨੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮੰਡੀਆ ਂ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਇਜਾ 
ਜ਼ਕਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ ਅਤ ੇਲੇ੍ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਿਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ/ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 25 ਅਪਰੈਲ੍   
ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦ ੇਜ਼ਿਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਆਿਲ੍ਾ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਮਤੇ ਿੋਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮੰਡੀਆ ਂ



ਪਰਭਾਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਾਲ੍ਾ, ਘੁਬਾਇਆ, ਚੱਕ ਖੜੇੇ ਿਾਲ੍ਾ, ਿੈਰੋਕਾ, ਕੱਚਾ ਕਾਲੇ੍ਿਾਲ੍ਾ, ਿੋਿ ਖਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਹਤੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸਮੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਸੁਣੀਆ ਂਅਤ ੇਖਰੀਦ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ੍ ਕੀਤੀ। ਆੜਹਤੀਆਂ ਅਤ ੇਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਨੰੂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਿ੍ਰਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ 

ਨਾਲ੍ ਚੱਲ੍ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲ੍ਾਈ, ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਜ਼ਸਲ੍ਜ਼ਸਲੇ੍ ਿਾਰ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। 
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਆਿਲ੍ਾ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਲੈ੍ ਕ ੇਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਚਲ੍ਜ਼ਦਆਂ ਮੰਡੀਆ ਂਦਾ ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੱਖਰੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲ੍ਈ 
ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜ ੋਸ਼ੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂਫਸਲ੍ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਆੜਤੀਆ ਂਅਤੇ 

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਨਿੀਂ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਨੰੂ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਨੰੂ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ 
ਪਿੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰ ਤ ੇਮਜਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ 
ਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਿਰੂਰ ਕਰਨ। 
    ਇਸ ਮੋਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਿ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੰਬੋਿ, ਰਘੁਬੀਰ ਜੈਮਲ੍ ਿਾਲ੍ਾ, ਜੋਨੀ ਆਿਲ੍ਾ, ਸਜ਼ਚਨ 
ਆਿਲ੍ਾ, ਸੁਜ਼ਮਤ ਆਿਲ੍ਾ, ਅਨੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਜ਼ਿ੍ਰਤਪਾਲ੍, ਧਮਰਿੀਰ ਸੇਤੀਆ, ਜ਼ਿ੍ਰੰਸ ਬਿੇਜਾ, ਬੰਟੀ ਬਿੇਜਾ, ਜ਼ਮੱਠੂ 

ਸੇਤੀਆ, ਸ਼ੰਟੀ ਕਪੂਰ, ਬਲ੍ਤੇਜ ਬਰਾੜ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਮੂਜੈਦੀਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਮਲੇ੍ਰੀਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਆਲੇ੍ ਦਆੁਲੇ੍ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ- ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 25 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਮਲੇ੍ਰੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮ ੇਦੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਸਿਤ ਤ ੇਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂ ਦੀਆਂ 
ਿਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦਫਤਰ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਮਲੇ੍ਰੀਆ ਜ਼ਦਿਸ ਦ ੇਮੌਕੇ 
’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਕਿਾ ਕ ੇਮਲੇ੍ਰੀਆ ਐਨਾਫਲ੍ੀਜ ਮੱਿਰ ਦ ੇਕੱਟਣ ਨਾਲ੍ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੱਚ ਪਦੈਾ 
ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜ਼ਕਤੇ ਿੀ ਪਾਣੀ ਖੜਹੇ ਨਿੀਂ ਰਜ਼ਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਅਤ ੇ
ਟੋਇਆ ਨੰੁ ਭਰ ਦਣੇਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿੀ ਖੜਹਾ ਨਾ ਿੋ ਸਕੇ। 

ਉਿਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੱਿਰਾਂ ਦ ੇਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਿਾਲੇ੍ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਜ਼ਦਨ ਿੇਲੇ੍ 
ਿੀ ਮੱਿਰਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਿਰ ਭਜਾਉਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  ਬੁਖਾਰ ਿੋਣ ਤ ੇਨਜਦੀਕੀ ਜ਼ਸਿਤ 
ਕੇਦਰ ਅਤ ੇਜ਼ਸਿਲ੍ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਿਖੇ ਮਾਜ਼ਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ।ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਸਿਤ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਮਲੇ੍ਰੀਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤ ੇਇਲ੍ਾਜ ਮਫੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਓਿਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ੍ਡ ਜ਼ਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 



ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਕੇਿਾ ਕੇ ਓਿ ਲੋ੍ਕਾ ਨੂ ਮਲੇ੍ਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਓਿਨਾਂ ਨੂ ਇੱਸ ਦ ੇਲ੍ਈ ਖੂਨ ਟੈਸਟ 
ਕਰਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕਰਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਸੁਨੀਤਾ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡਮੇਲੋ੍ਜ਼ਜਸਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਗੂੇ ਬੁਖਾਰ ਐਡੀਜ ਅਜ਼ਜਪਟੀ ਮੱਿਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ੍ ਿੁੰ ਦਾ 

ਿੈ। ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ੍ ਤੇਜ ਜ਼ਸਰ ਦਰਦ, ਮੱਥਾ ਦਰਦ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪਿਲੇ੍ ਪਾਸੇ ਦਰਦ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਿਣੋਾ, ਪੱਜ਼ਠਆਂ 
ਜ਼ਿੱਚ ਦਰਦ, ਿਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ੍ ਅੰਗਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਲ੍ਾਲ੍ ਧੱਬੇ ਿੋਣ ੇਅਤ ੇਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਿ ਜ਼ਿੱਚ ੋਖੂਨ ਿੀ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ । 
ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪਏ ਕਬਾੜ, ਟਾਇਰ, ਟੁੱਟੇ ਘੜੇ ਨਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਕੂਲ੍ਰ, ਗਮਲੇ੍, ਪਸੂ ਅਤੇ ਮੱਿੀਆ ਂਦੇ ਭਾਂਡੇ 
ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਬਰਤਨ ਿਰ ਿਫਤ ੇਖਾਲ੍ੀ ਕਰਕੇ ਬਰੱਸ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਿਰਤੋ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣੇ 
ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ੍ ਦਆੁਲੇ੍ ਨੰੂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । 


