
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  43.8 ਟਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਬ਼ਿ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ੍ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, 
ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੁੱ ਲ੍  43.8 ਟਨ ਸਬ਼ਿ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਫਲ੍ ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤੇ। 
 

ਇਸ ਸਬੰਧ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂ ਜਿਪਟ਼ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰ਼ੀ ਜਗਰ਼ੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 
ਮਾਰਕ਼ੀਟ ਕਮਟੇ਼ੀ ਖਰੜ ਜਵੱਚ 295 ਕੁਇੰਟਲ੍ ਸਬ਼ਿ਼ੀਆ ਂ ਅਤੇ ਫਲ੍ਾਂ ਦ਼ੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਜਦਜਕ 
ਮਾਰਕ਼ੀਟ ਕਮੇਟ਼ੀ ਕੁਰਾਲ਼੍ੀ ਜਵੱਚ 8 ਕੁਇੰਟਲ੍, ਮਾਰਕ਼ੀਟ ਕਮਟੇ਼ੀ ਬਨ ੜ ਜਵੱਚ 74.50 ਕੁਇੰਟਲ੍, 

ਮਾਰਕ਼ੀਟ ਿੇਰਾਬੱਸ਼ੀ ਜਵੱਚ 18 ਕੁਇੰਟਲ੍, ਮਾਰਕ਼ੀਟ ਕਮੇਟ਼ੀ ਲ੍ਾਲ੍ੜ  ਜਵੱਚ 42 ਕੁਇੰਟਲ੍ ਆਮਦ ਹੋਈ 
ਜੋ ਕੁੱ ਲ੍ 43.8 ਟਨ ਬਣਦ਼ੀ ਹੈ। 
 

ਿ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤ ੇ
਼ਿਰ ਰ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦ਼ੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦ਼ੀ ਲ੍ੜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। 
--------------- 
 
 

ਅੂੰ ਡੇ, ਪ੍ੋਲਟਰ਼ੀ ਮ਼ੀਟ, ਮ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਿਕਰ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਜਰ ਰ਼ੀ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਵਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਇਜਾਜਤ 

 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 4 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦ਼ੀ ਖੇਤਰ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ ਜਵੱਚ ਅੰਿੇ, ਪੋਲ੍ਟਰ਼ੀ ਮ਼ੀਟ, ਮ਼ੀਟ 
ਅਤੇ ਮੱਛ਼ੀ ਨ ੰ  ਼ਿਰ ਰ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹ਼ੀ ਜਵਕਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਜਿਪਟ਼ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਜਗਰ਼ੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੇਂਦਰ਼ੀ ਗਰਜਹ 
ਸਕੱਤਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਹਾਲ੍ ਹ਼ੀ ਜਵੱਚ ਜਾਰ਼ੀ ਨੋਟ਼ੀਜਫਕਸੇ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਰਗ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਿੇ ਪਰਟੋ਼ੀਨ ਦਾ ਸਸਤਾ 
ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰ ਦ਼ੀ ਪਰਤ਼ੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ 
ਪੋਲ੍ਟਰ਼ੀ ਅਤੇ ਪੋਲ੍ਟਰ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਜਵਿ -19 ਨਹੀਂ ਫੈਲ੍ਦਾ।  



ਇਸ ਲ੍ਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੱਖਜਦਆ,ਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਲੋ੍ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵੱਚ ਹ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਦਹਾਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਰ਼ੀ ਦਕੁਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਿਰ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

---------------------- 

 

 

ਮ ੱ ਖ ਮੂੰ ਤਰ਼ੀ ਨੇ ਬਲੌਂ ਗ਼ੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ੂੰ ਚ ਨਾਲ ਿ਼ੀਵਡਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ 
ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦ਼ੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਲਈ 

 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 4 ਅਪਰੈਲ੍ 

 

ਕੋਜਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰ਼ੀ ਦ ੇਸੰਕਟ ਅਤ ੇਕਰਜਫਊ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦ ੇਚੱਲ੍ਜਦਆ ਂ਼ਿਮ਼ੀਨ਼ੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦ਼ੀਆ ਂ
ਮੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਬਲ੍ੌਂ ਗ਼ੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 
ਬਹਾਦਰ ਜਸੰਘ ਨਾਲ੍ ਵ਼ੀਜਿਓ ਕਾਲ੍ ਰਾਹੀਂ ਫਨੋ 'ਤ ੇਗੱਲ੍ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਘੜ਼ੀ 
ਜਵੱਚ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਹੇਠਲੇ੍ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਚਲ੍ਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵ਼ੀ ਫ਼ੀਿਬਕੈ ਲ੍ਈ। 
ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਜਦੱਲ਼੍ੀ ਦ਼ੀ ਪਰਧਾਨ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਸੇਜਵਕ ਦ਼ੀਜਪਕਾ ਦਸ਼ੇਵਾਲ੍ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ੍ ਜਪੰਿਾਂ ਜਵੱਚ 
ਜਾ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹ਼ੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਜਪੰਿ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦ਼ੀ ਗੱਲ੍ ਕਰਵਾਈ। 
ਦ਼ੀਜਪਕਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਜਹ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦ਼ੀ ਘੜ਼ੀ ਜਵੱਚ ਜਜੱਥ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਦ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ 
ਹੈ ਉਥ ੇਸ ਬ ੇਦ ੇਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਹੇਠਲੇ੍ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ ਜਸੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਕ ੇਲੋ੍ਕਾਂ 
ਦ਼ੀ ਹੌਸਲ੍ਾ ਅਫ਼ਿਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ੍ਕ ਤਕੜ ੇਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲ੍ਾ ਕਰ ਸਕਣ। 
ਹੇਠਲੇ੍ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੱਦਦ ਲ੍ਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਜਵਕਾ ਨੇ ਜਪੰਿ ਬਲ੍ੌਂ ਗ਼ੀ ਜਵਖੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨ ੰ  
ਰਾਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈ਼ਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਗਾ 
ਦੇ ਜਪੰਿਾਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕ਼ੀਤਾ। 

 
------------------ 



ਵਜਲਹੇ  ਵਿਚ ਵਤੂੰ ਨ ਹਰੋ ਕਰੋੋਨਾਿਾਇਰਸ ਪ੍ਾਜੇਵਟਿ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ 
 

ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਜਗਤਪ੍ ਰਾ ਦ ੇ55 ਨਮ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਲਈ ਨੈਗਵਟਿ ਪ੍ਾਏ ਗਏ 

 

ਕੋਿ਼ੀਡ -19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦ ੇਇੱਛ ਕ ਸਰਕਾਰ਼ੀ 
ਅਵਧਕਾਰ਼ੀਆ ਂਲਈ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ ਰਬ ਅਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਪ੍ਰਬੂੰ ਧ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਅਪਰੈਲ੍: 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵੱਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਤੰਨ ਹੋਰ ਪਾਜੇਜਟਵ ਮਾਮਲੇ੍ ਸਾਹਮਣ ੇਆਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਇਕ 80 ਸਾਲ੍ਾਂ ਮਜਹਲ੍ਾ ਹੈ ਜਦਜਕ ਦ ਜ਼ੀ ਵ਼ੀ 55 ਸਾਲ੍ਾ ਮਜਹਲ੍ਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁ੍ਜਧਆਣਾ ਕਸੇ (69 ਸਾਲ੍ 
ਦ਼ੀ ਮਜਹਲ੍ਾ) ਦ ੇਨੇੜਲੇ੍ ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਮ ਨੇ ਸਕੈਟਰ -91 ਸਜਥਤ ਘਰ ਤੋਂ ਲ੍ਏ ਗਏ ਸਨ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟਸੈਟ ਪਾਜੇਜਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ੍ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਗਆ ਸ਼ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਤੰਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਨਮ ਜਨਆਂ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਦ਼ੀ ਉਿ਼ੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲ੍ਾਵਾ, ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਿੇਰਾਬਾਸ਼ੀ ਦ ੇ ਇੱਕ 43 ਸਾਲ੍ਾ ਜਵਅਕਤ਼ੀ ਨ ੰ  ਵ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲ੍ਈ 
ਪਾਜੇਜਟਵ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ ਉਹ ਜ਼ੀਐਮਸ਼ੀਐਚ 32 ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਇਲ੍ਾਜਕਆਂ, 
ਸੈਕਟਰ 91 ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼ੀਲ੍ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਰਗਟਾਵਾ ਜਿਪਟ਼ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰ਼ੀ ਜਗਰ਼ੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਕ਼ੀਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵ਼ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੁਹਾਲ਼੍ੀ ਜਮਉਂਸਪਲ੍ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦ ੇਜਪੰਿ ਜਗਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕੁੱ ਲ੍ 55 ਨਮ ਨੇ 
ਨੈਗਜਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਦ ੇਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜਨਯੰਤਰਣ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦਾ ਸਖਤ਼ੀ ਨਾਲ੍ 
ਪਾਲ੍ਣ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 40 ਹੋਰ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਦ ੇਨਤ਼ੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤ਼ਿਾਰ ਹੈ। 
ਜਿਪਟ਼ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਜਪੰਿ ਜਵੱਚ ਇੱਕ 
ਜਵਸ਼ਾਲ੍ ਜਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ ਜਜਥੇ ਹਾਲ੍ ਹ਼ੀ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਜੇਜਟਵ ਮਾਮਲ੍ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 
ਹੈ। 
ਿ਼ੀਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵ਼ੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਿ -19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ 
ਜਸਹਤ, ਪੁਜਲ੍ਸ ਅਤ ੇ ਜਸਵਲ੍ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇ ਅਜਧਕਾਰ਼ੀ, ਜੋ ਬ਼ਿਰੁਗ ਮਾਜਪਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 



ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਲ੍ਈ ਪ ਰਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਵਚ ਆਰ਼ਿ਼ੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਪਰਬੰਧ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

---------------------- 

 


