ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਿੁਣ ਤਿੱ ਕ 36 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਜ਼ਟ
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦਾ ਇਕ ੀ ਕੇਸ ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਸਾਿਮਣੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ
ਫਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 05 ਅਪਰੈਲ੍
ਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ- ਨੋਿਲ੍ ਅਫਸਰ ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਕੰ ਟਰੋਲ੍, ਸਰੀ ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ
ਿੁਣ ਤਿੱ ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸਬੰ ਧੀ 36 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਜ਼ਟ ਆਈਆਂ ਿਨ ਤੇ 12 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ
ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਿਨ I ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਿਾਲ੍ੇ ਤਿੱ ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਇਕ ੀ ਕੇਸ ਸਾਿਮਣੇ ਨਿੀਂ ਆਇਆ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਚ ਬਾਿਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ, ਇਨਹਾਂ ਜ਼ ਚੋਂ 690 ਆਪਣਾ
ਇਕਾਂਤ ਾਸ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਨ ਤੇ ਰਜ਼ਿੰ ਦੇ 109 ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਘਰ ਜ਼ ਚ ਿੀ ਇਕਾਂਤ ਾਸ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ।
ਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ- ਨੋਿਲ੍ ਅਫਸਰ ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ
ਾਇਰਸ ਦੇ ਧ ਰਿੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ
ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।
ਸ. ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ
ਸਕੇ। ਉਿਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਾਰ- ਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ੍ ਧੋਇਆ ਜਾ ੇ।ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੰ ਿ
ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਰੁਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਢਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾ ੇ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਪੀੜ੍ਤ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨੰ ਥੁਿੱ ਕ
ਕਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ੍ਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਲ੍ਈ ਫਲ੍ ਰਗੇ ਲ੍ਿੱ ਣਾਂ ਾਲ੍ੇ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ
ਜਾ ੇ।ਜ਼ਕਸੇ ੀ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਿਿੱ ਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਖੰ ਘ,ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲ੍ੈ ਣ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰਤ
ਜ਼ ਿੱ ਚ, ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਨੰ ਸਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ।
ਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਿਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰ ਦਾਖਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ ਾਰਿ

ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਘਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਰਜ਼ਿ ਕੇ ਿੀ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੰ ਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਸਜ਼ਿਯੋਗ
ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਈ ੇਟ ਿਸਪਤਾਲ੍, ਨਰਜ਼ਸੰ ਗ ਿੋਮ, ਲ੍ੈ ਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਆਯੁਰ ੈਜ਼ਦਕ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਮਊ ਪੈਜ਼ਥਕ
ਜ਼ਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲ੍ੀਨਕ ਆਮ ਾਂਗ ਖੁਲ੍ੇ ਹ ਰਜ਼ਿਣਗੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲ੍ੜ੍ੀ ਜੋਂ ਚੁਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ ਇਿੱ ਕ ਿੋਰ ਕਦਮ
ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 05 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੰ ਜ਼ਮਰਤ ਕੌ ਰ ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ ਨੇ ਨੇ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ
ਲ੍ਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਈ ੇਟ ਿਸਪਤਾਲ੍, ਨਰਜ਼ਸੰ ਗ ਿੋਮ, ਲ੍ੈ ਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਆਯੁਰ ੈਜ਼ਦਕ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਮਊ ਪੈਜ਼ਥਕ
ਜ਼ਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲ੍ੀਨਕ ਆਮ ਜ਼ਦਨਾਂ ਾਂਗ ਖੁਲ੍ੇ ਹ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਸਮਿ ਕੰ ਬਾਈਨਾਂ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਸ ੇਰੇ 09:00 ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 07:00 ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਕਣਕ
ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਰਤੀ ਜਾਣ ਾਲ੍ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਾਪ ਸ ੇਰੇ 07:00 ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 12:00 ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਖੁਲ੍ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਰਕਸ਼ਾਪ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਔਿਾਰਾਂ ਜ਼ਜ ੇਂ ਜ਼ਕ ਕਿੀ, ਦਾਤੀ, ਤੰ ਗਲ੍ੀ, ਰਿੱ ਸੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ ੇਰੇ 07:00 ਜੇ ਤੋਂ
10:00 ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਖੁਿੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜ੍ੇ
ਪਰਭਾ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲ੍ਈ ਸੈਨੀਟੇਜਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ, ਇਿੱ ਕ ਦਜੇ ਤੋਂ 1.5
ਮੀਟਰ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਐਿ ਾਈਜਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ
ਜ਼ਧਆਨ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ੇ। ਇਿ ਿੁਕਮ 4 ਮਈ, 2020 ਤਿੱ ਕ ਲ੍ਾਗ ਰਜ਼ਿਣਗੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ੇ ਤੇ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਜ਼ਤਆਂ ਤੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਜ਼ਿਰੇ ਦੇ ਿੁਕਮ
ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 05 ਅਪਰੈਲ੍ :
ਂ ਸਮਾਲ੍ ਟਾਊਨ ਪੈਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1918 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੰ ਜ਼ਮਰਤ ਕੌ ਰ ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ ਲ੍ੇ ਜ ਐਿ
(1) ਅਧੀਨ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ ਜ਼ਕ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਾਇਰਸ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਜ਼ਸਿਤ ਾਲ੍ੇ
ਬਾਲ੍ਗ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਿੋਣ ਤੇ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਜ਼ਤਆਂ ਤੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਜ਼ਿਰੇ ਲ੍ਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ੀ
ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨੰ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਿ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਨਾ ਿੋਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਦੇ 60 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਾਲ੍ੇ ਬਿੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗਿੀਣ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ
ਨੰ ਇਿ ਪਜ਼ਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟ
ੋ ਿੋ ਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਜ਼ਪੰ ਿ ਦੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 4 (1) ਪਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ
ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ ਉਕਤ ਜ਼ਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਾਏਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਅੰ ਦਰ ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਐਲ੍ਾਜ਼ਨਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰਭਾਜ਼ ਤ
ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਅਜ਼ਿਜ਼ਤਆਤ ਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲ੍ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਉਕਤ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਿਨ I ਇਿ ਿੁਕਮ 2 ਮਈ, 2020 ਤਿੱ ਕ ਲ੍ਾਗ ਰਜ਼ਿਣਗੇ।

ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ
ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੰ ਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਅਜ਼ਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਥਾਈ ਂ ਸਨਮਾਨ
ਸ਼ਿਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਿੰ ਮ ਿੋਰਾਂ ’ਤੇ
ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 05 ਅਪਰਲ੍
ੈ
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਿੱ ਿੇ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਤੇ ਜ਼ਜ.ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਜ.ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮਿ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰ ਚਾਇਤ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍
ਨਾਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਨੰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ ਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਜ਼ਿੰ ਮ ਚਲ੍ਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ ਸੇ.ਸ਼
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰ ੀਂ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤੇ
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਜ.ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਨਮਾਨ ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।

ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੰ ਜ਼ਮਰਤ ਕੌ ਰ ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਚਲ੍ਾਈ
ਜਾ ਰਿੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਿੰ ਮ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਮੁਜ਼ਿੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਤੇ ਕੜ੍ੇ ਦੀ ਿੋਰ ਟ ਿੋਰ ਕੁਲ੍ੈਕਸ਼ਨ ੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ
ਜਾਰੀ ਿੈ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਘੜ੍ੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਜਸ ਲ੍ਗਨ ਤੇ ਜ਼ਨਸ਼ਠਾ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾਅ
ਰਿੇ ਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲ੍ੈ ਕੇ ਿਰ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨੰ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੰ ਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

