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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਕਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ੍ ਵਆੀ੍ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ੍ਕ ਤੇ ਜ਼ਵਆਾਇਕ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨੇ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ੍ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆੰ ਨਵਾਦ
ਜ਼ਕਹਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਆਾ ਤਜ਼ਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਤੇ ਵਆੀ੍ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਕਕ ਦੀ
ਖ਼ਰੀਦ
ਜ਼ਕਸਾਨ, ੍ੜ੍ਹਤੀ੍, ਲੇ ਬਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਕਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ੍ ਤੋ ਖ਼ੁ੍
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 7 ਮਈ 2020 ( )ਕਕਕ ਦੀ ਵਆੀ੍ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ੍ ਲਈ ਜ਼ਵਆਾਇਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ੍ਜ਼ਹਰੀ ਸ੍ਰ: ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ੍ਾਸਨ ਦਾ ਆੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦ੍ਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਹੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ੍ਆ ਮੰ ਿੀ੍ਆ ਜ਼ਵਚ ਕਕਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ੍ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਮੁ੍ਕਲ ਨਹੀ ੍ਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ੍ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਆੀ੍
ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਵਆਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਆੀ੍ ਪ੍ਰਬੰਆ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ੍ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇ੍ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ, ੍ੜ੍ਹਤੀ੍ਆ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਲੇ ਬਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕ ਖ਼ੁ੍ ਹਨ।
੍ਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ੍ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ੍ਆ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਂ  ਸਮਂ  ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਮੰ ਿੀ੍ਆ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਿ ਕਰਵਾਇ੍ ਜ਼ਗ੍। ਜ਼ਕਸਾਨਾ, ੍ੜ੍ਹਤੀ੍ਆ, ਲੇ ਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਸਾਬਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਿਰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ।
ਮੰ ਿੀ੍ਆ ਜ਼ਵਚ ਪੀਕ ਵਾਲੇ ਪਾਕੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਬਾਰਦਾਕਾ ੍ਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਆ ਵਆੀ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਜਸ ਲਈ ੍ਹ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ੍ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਆੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
੍ਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰ੍ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਹੀ ੍ਈ। ੍ਨ੍ਹਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਦਰਾਨ ਕਕਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ਵਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਾਸਨ ਦਾ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਦੇਕ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾ,
੍ੜ੍ਹਤੀ੍ਆ, ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਵਿਾਗਾ ਦੇ ਅਜ਼ਆਕਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਕਸ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਜੁਟੇ ਸਨ ਸਾਜ਼ਰ੍ਆ ਦਾ ਆੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
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