ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1
1/25595/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਵੱਲ੍ੋਂ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਰੀ
*ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੱਕ ਲ੍ਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਜ਼ਫਊ
*ਜ਼ਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ ਕਈ ਛੋਟ੍ਾਂ ਦਾ ਐਲ੍ਾਣ
*ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲ੍ੰਘਣ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 18 ਮਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ੇੇ੍ਰਟ੍ ਸ .ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਫੋਿਧਾਰੀ ਿਾਬਤਾ ਸੰ ਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਤਜ਼ਹਤ
ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰਜ਼ਹ ਮਾਮਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਿਿਾਸਟ੍ਰ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ੍ ਐਕਟ੍ 2005 ਤਜ਼ਹਤ 18 ਮਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ 2 ਹਫ਼ਜ਼ਤਆਂ ਲ੍ਈ
ਲ੍ਾਕਿਾਊਨ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਨੰੂੂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਸਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵੱਚ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਐਲ੍ਾਣ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਰਾਤ 7 ਵਿਹੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿਹੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਗੈਰ
ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਮਾਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਬਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਹੁਕਮ ’ਚ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ੍ 65 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਘਰ
ਜ਼ਵੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਜ਼ਪੰ ਗ ਮਾਲ੍, ਸਕੂਲ੍, ਕਾਲ੍ਿ, ਜ਼ਵੱਜ਼ਦਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਕੋਜ਼ਚੰ ਗ ਸੈਂਟ੍ਰ, ਹੋਟ੍ਲ੍ ਰੈਸਟ੍ੋਰਟ੍
ੈਂ ,
ਜ਼ਸਨੇਮਾ ਹਾਲ੍, ਜ਼ਿੰ ਮ, ਸਜ਼ਵੰ ਗ ਪੂਲ੍, ਪਾਰਕ, ਬਾਰ, ਆਿੀਟ੍ੋਰੀਅਮ, ਅਸੈਂਬਲ੍ੀ ਹਾਲ੍ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ
ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰ ਦ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਮਾਜ਼ਿਕ, ਰਾਿਸੀ, ਖੇਿਾਂ ਅਤੇ ਮੰ ਨੋਰੰ ਿਨ, ਜ਼ਵੱਜ਼ਦਅਕ, ਸਜ਼ਭਆਚਾਰਕ,
ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਵਾਲ੍ੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਅਤੇ ਪੂਿਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਾਬੰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੋਹਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ੇ ਰਜ਼ਹਣਗੇ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਤਜ਼ਹਤ ਹਰੇਕ ਗਜ਼ਤਜ਼ਵਧੀ ਲ੍ਈ ਸਾਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਘੱਟ੍ੋ ਘੱਟ੍ 2
ਮੀਟ੍ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲ੍ਾਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ੋਸਲ੍
ਜ਼ਿਸਟ੍ੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮੀ ਦੀ ਅਣਗਜ਼ਹਲ੍ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਿੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਣਗੀਆਂ।
ਸੈਲ੍ੂਨ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਸਪੋਰਟ੍ਸ
ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ਼, ਸਟ੍ੇਿੀਅਮ ਜ਼ਬਨਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਆਪਣੀਆਂ
ਗਜ਼ਤਜ਼ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਿੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰ ਿਸ਼ਟ੍ਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਿਾਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਣ ਵੈਟ੍ਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜ਼ਬਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਚਾਲ੍ੂ
ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ੍ ਦਫ਼ਤਰ ਘੱਟ੍ੋ ਘੱਟ੍ ਸਟ੍ਾਫ ਨਾਲ੍ ਖੁੱਲ੍ੇ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦਫਤਰੀ ਕੰ ਮ
ਨੰੂੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਿਾਬ ਰਾਿ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ੍ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ
ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਚ.ਏ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਚਲ੍ਣਗੀਆਂ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟ੍ੈਕਸੀ, ਕੈਬ, ਸਾਇਕਲ੍,
ਜ਼ਰਕਸ਼ਾ, ਆਟ੍ੋ ਜ਼ਰਕਸ਼ਾ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ
ਚਲ੍ਣਗੇ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿਹੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਤਜ਼ਵਧੀ ਲ੍ਈ ਪਾਸ ਿਾਂ
ਪਰਜ਼ਮਟ੍ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਚ.ਏ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰ ਨ ਜ਼ਬੰ ਨ
ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ਾਕਿਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲ੍ੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ਼ ਧਾਰਾ 51ਤੋਂ 60
ਜ਼ਿਿਾਸਟ੍ਰ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ੍ ਐਕਟ੍ 2005 ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਧਾਰਾ 188 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ੍ ’ਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ
ਿਾਵੇਗੀ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ 400 ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਕ ਖਾਣਾ
*ਖਾਣਾ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਾਮਾਜ਼ਿਕ
ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹੈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 18 ਮਈ
ਜ਼ਿਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ
ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ’ਚ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿ 10 ਰੁਪਏ ’ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲ੍ਾ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟ੍ੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ।
ਸਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲ੍ ਰਹੀਆਂ ਸਾਿੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅੰ ਦਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਵਾਲ੍ੇ
ਬਕਾਇਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਿੀ ਰਸੋਈ ਜ਼ਵਖੇ
ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਪੈਜ਼ਕੰ ਗ ਜ਼ਸਸਟ੍ਮ ਰਾਹੀਂ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਅੱਿ ਪਜ਼ਹਲ੍ੇ ਜ਼ਦਨ ਸਾਿੀ ਰਸੋਈ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ 300 ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਰਸੋਈ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਵਖੇ 100 ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ
ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਵੱਚ ਖਾਣਾ ਪੈਜ਼ਕੰ ਗ ਜ਼ਸਸਟ੍ਮ
ਦੀ ਸਰਜ਼ਵਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਿੀ ਰਸੋਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਿੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਜ਼ਵਖੇ ਸਟ੍ਾਫ ਵੱਲ੍ੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਵਰਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਲ੍ੈ ਣ ਵਾਲ੍ੇ ਿੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀ ਲ੍ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ

ਲ੍ਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲ੍ਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3
1/25617/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਗਲ੍ਘੋਟ੍ੂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲ੍ੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ-ਜ਼ਿਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਜ਼ਿਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਲ੍ਈ ਟ੍ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
*ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ੍ਘੋਟ੍ੂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ੍ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮਲ੍ੇ ਗੀ ਰਾਹਤ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 18 ਮਈ
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ 11 ਲ੍ੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਅਜ਼ਹਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਜ਼ਦਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ
ਗਲ੍ਘੋਟ੍,ੂ ਸਵਾਇਨ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪੱਟ੍ਸੋਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮੁਫਤ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ੍ ਗਲ੍ਘੋਟ੍ੂ ਦੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਹਤ ਜ਼ਮਲ੍ੀ ਹੈ। ਇਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਟ੍ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ
ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੈਬਜ਼ਨਟ੍ ਮੰ ਤਰੀ ਸ. ਜ਼ਿ੍ਰਪਤ ਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਿਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਣ ਿੇਅਰੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ
ਪਾਲ੍ਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲ੍ੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲ੍ੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਨਾਲ੍ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟ੍ੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ਥਕ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਕਰੰ ਸੀ
ਦੇ ਲ੍ੈ ਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਨ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍
ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਨਬੇੜਨ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ।
ਜ਼ਿਪਟ੍ੀ ਿਾਇਰੈਕਟ੍ਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਨ ਜ਼ਵਭਾਗ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਿਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ੋਂ
ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੂੰ ਹਖੋਰ, ਬਰੂਸ਼ੀਲ੍ੋ ਜ਼ਸਸ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ
ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲ੍ੇ ਨਾਲ੍ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜ਼ਵਚ
ਸਫਲ੍ਤਾ ਜ਼ਮਲ੍ੇ ਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟ੍ਨਰੀ ਅਫਸਰ ਅਬੋਹਰ ਿਾ. ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗੱਲ੍, ਵੈਟ੍ਨਰੀ ਅਫਸਰ ਪੋਲ੍ੀਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕ
ਅਰਨੀਵਾਲ੍ਾ ਿਾ. ਅਜ਼ਨਲ੍ ਪਾਠਕ, ਿਾ. ਜ਼ਨਪੁਨ ਖੁੰ ਗਰ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਵੈਨਟ੍ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਵੈਨਟ੍ਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰ
ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਿੂਦ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4
1/25697/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਮਲ੍ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ
*ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲ੍ਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਸਥਾਜ਼ਪਤ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 18 ਮਈ
ਜ਼ਿਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਫਸਲ੍ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਮਲ੍ੇ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਅਗਾਉ ਜ਼ਤਆਰੀਆਂ ਤੇ
ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਮੀਜ਼ਟ੍ੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਚਾਰ-ਪੰ ਿ
ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦਾ ਹਮਲ੍ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਬੰ ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗੇਤੇ
ਪਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਨਹਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਰਾਿਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਾਜ਼ਕਸਤਾਨ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਛਲ੍ੇ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਮਲ੍ੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜ਼ਿਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਟ੍ੀਮਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ’ਤੇ ਸਮਾਂ
ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਜ਼ਵੱਖ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ਫ਼ਸਲ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੰ ੂੁਚ ਸਕੇ ਇਸਦੇ ਲ੍ਈ
ਸਬੰ ਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਤ
ੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਦੇ ਨਿਰਸਾਨੀ
ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਜ਼ਟ੍ੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਹੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ਨੂੰ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ਰ ਜ਼ਪੱਛੇ ਚੱਲ੍ਣ ਵਾਲ੍ੇ ਵੱਿੇ ਵਾਟ੍ਰ ਟ੍ੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ
ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੰ ੂੁਚਾਏਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਬਿਲ੍ੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਿੇਕਰ
ਸਪਰੇਅ ਵਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਟ੍ਊਬਵੈੱਲ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਿਲ੍ੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਦੱਤੀ
ਿਾਵੇ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟ੍ੀਮਾਂ ਮਾਲ੍ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਆਜ਼ਦ ਹੋਰ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨਾਲ੍
ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕਰਕੇ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟ੍ੱਿੀ ਦਲ੍ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਜ਼ਕਸੇ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ
’ਤੇ 94170-22038, ਬਲ੍ਾਕ ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਵਖੇ 96464-49952, ਬਲ੍ਾਕ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਜ਼ਵਖੇ 80546-52903, ਬਲ੍ਾਕ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ 95921-12062 ਅਤੇ ਬਲ੍ਾਕ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਵਖੇ 86997-74659 ’ਤੇ ਕਾਲ੍ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਿੀ.ਐਮ. ਅਬੋਹਰ ਿਸਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਿਾ. ਮਨਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤੇ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸੁਖਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਿੀ. ਭੁਜ਼ਪੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਭੁੱਲ੍ਰ, ਜ਼ਮਉਜ਼ਨਸੀਪਲ੍ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਸਕੱਤਰ
ਸੁਖਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਰਿਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ
ਮੌਿੂਦ ਸਨ।

