
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 
ਜਕਸਾਨ ਜਕਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ-ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰਾਿ਼ਾ ਿਜ ੰਗ 

-ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਜਕਲ੍ਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ 

-ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ 
 ਬਜ ੰਡਾ, 9 ਮਈ : ਜਗੁੱ ਦ ਬਾਹਾ ਦੇ ਜਿਧਾਇਕ ਸ: ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰਾਿ਼ਾ ਿਜ ੰਗ ਨੇ ਅੁੱਿ਼ ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ 

ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਅਨਾਿ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਜਕਲ੍ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤ ੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇੰਨਹ ਾਂ 
ਸਮੁੱ ਜਸਆਿਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੁੱ ਤ।ੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਘੁੁੱ ਦਾ, ਬਾਂਡੀ, ਪਥਰਾਲ੍ਾ, ਸੀਂਗੋ, ਮੌ  ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਲ੍ਾਡੀ ਿੀ ਜਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਿ਼ਰ ਸਨ। 

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ੍ ਗੁੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਜਿਧਾਇਕ ਸ: ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰਾਿ਼ਾ ਿਜ ੰਗ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਜਕਸਾਨ ਜਕਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲ੍ੋਂ  ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ 
ਿ਼ਾਿੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਿਿ਼ੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ੍ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਅੰਦਾਿ਼ਨ ਪੈਦਾਿਾਰ ਦਾ 85 

ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਿ਼ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲ੍ੋਂ  ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ।  

 ਜਿਧਾਇਕ ਸ: ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰਾਿ਼ਾ ਿਜ ੰਗ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਜ ੰਡਾ ਜਿਚ ਸੁੁੱ ਕਰਿਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 

8,49,590 ਮੀਜਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਸੀ, ਿ਼ਦ ਜਕ ਇਸ ਸਾਲ੍ ਕੋਈ 10 ਲ੍ੁੱ ਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ 

ਜਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 1404 ਕਰੋ  ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਿ਼ਾ 
ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। 

 ਸ: ਿਜ ੰਗ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਆਪਕ ਯੋਿ਼ਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿ਼ੁੱ ਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ 
ਜਗਣਤੀ ਦੁੁੱ ਗਣੀ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤੀ ਸੀ ਉਥ ੇਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਨਯਮ ਲ੍ਾਗ ੂਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪਾਸ ਪਿਣਾਲ੍ੀ ਲ੍ਾਗ ੂ

ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿ਼ਸ ਨਾਲ੍ ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਜਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਿੇਚ ਿੀ ਚੁੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤ ੇਬਕਾਇਆ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਿੀ 
ਖਰੀਦ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਕੁਝ ਜਦਨਾਂ ਜਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿ਼ਾਿੇਗੀ। 

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਲ੍ਾ ਮੰਡੀ ਜਿਚ ਜਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਅੁੱਿ਼ ਹੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਜਿਚ 20 

ਹਿ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਭੇਿ਼ੀ ਿ਼ਾਿੇ ਅਤ ੇਜਫਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਿ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਈ ਿ਼ਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ 

ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਿਚ ਰੁਕਾਿਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁੱਧਰ ਤੇ 

ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰ ਜਲ੍ਆ ਹੈ ਅਤ ੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲੋ੍ ਨਾਲ੍ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚ 

ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਮਲ੍ਦਾ ਰਹੇਗਾ।   

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਹਾਿ਼ਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਰਲ੍ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਿੇਨ 

ਨੇ 242535 ਮੀਜਟਿਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 219294 ਮੀਜਟਿਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 191775 ਮੀਜਟਿਕ ਟਨ, ਪੰਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ 

ਗੋਦਾਮ ਜਨਗਮ ਨੇ 131575 ਮੀਜਟਿਕ ਟਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਗਮ 63506 ਮੀਜਟਿਕ ਟਨ ਅਤ ੇਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 905 ਮੀਜਟਿਕ 

ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।  



 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜਸੁੱ ਪੀ ਭਾਕਰ, ਿ਼ਗਿ਼ੀਤ ਜਸੰਘ ਜਸੁੱ ਧੂ ਬਲ੍ਾਕ ਪਿਧਾਨ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਿੰ਼ਟ ਜਸੰਘ ਬਲ੍ਾਕ 

ਪਿਧਾਨ ਬਜ ੰਡਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਜਸੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲ੍ਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸੰਗਤ, ਹਰਦੀਪ ਜਸੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲ੍ਾਕ ਸੰਮਤੀ ਬਜ ੰਡਾ, 
ਬਹਾਦਰ ਜਸੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਹਰਮੇਲ੍ ਜਸੰਘ ਘੁੁੱ ਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਜਸੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮੁਹਾਣਾ,  ਗੁਰਦੀਪ ਜਸੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਥਰਾਲ੍ਾ, 
ਰਾਜਿੰ਼ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਟੋਨੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕਾਇਤ ਜਨਿਾਰਨ ਕਮੇਟੀ, ਕਰਨੈਲ੍ ਜਸੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪਿਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਮੌ  ਨਰੇਸ਼ 

ਕੁਮਾਰ ਭੋਲ੍ਾ, ਅਸੋ਼ਕ ਕੁਮਾਰ ਿਕੀਲ੍, ਭਾਰਤ ਭੂਸਨ ਿਕੀਲ੍, ਬੀਰਬਲ੍ ਦਾਸ, ਬੁੁੱ ਧਰਾਮ, ਗੁਰਜਧਆਨ ਜਸੰਘ, ਰਾਣਾ ਜਸੰਘ, 

ਦਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ, ਜਚਮਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਪੂਨੀਆਂ, ਰਾਿ਼ਿੀਰ ਆਜਦ ਿੀ ਹਾਿ਼ਰ ਸਨ।  

ਬਾਕਸ ਲ੍ਈ ਪਿਸਤਾਜਿਤ 

ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ 

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸਾਨਾਂ, ਆ ਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਜਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਕਾਜਮਆਂ ਨਾਲ੍ ਗੁੱਲ੍ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਧਾਇਕ 

ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰਾਿ਼ਾ ਿਜ ੰਗ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਪਿਤੀ ਸੂਚੇਤ ਕਰਜਦਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਹਤ ਸਲ੍ਾਹਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜਕਫਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਫਾ ਜਕ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ੍ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰੂਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਿ਼ਾਂ ਕਪ ਾ ਿ਼ਰੂਰ ਬੰਨੋ, ਹੁੱਥ ਿਾਰ 

ਿਾਰ ਧੋਂਦ ੇਰਹੋ ਅਤ ੇਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ। 
I/23380/2020 

ਦਫਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 
ਪਿਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਨ ਲ੍ਾਈਨ ਪ ਹਾਈ ਲ੍ਈ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਕੂਲ੍ ਬੁਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ 

 

 ਬਜ ੰਡਾ, 9 ਮਈ : ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿ਼ਰ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਸ਼੍ਿੀ ਬੀ. ਸ਼੍ਿੀਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 

ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ ਜਮਲੇ੍ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਬਜ ੰਡਾ ਦੀ ਹਦੂਦ 

ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਿਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲ੍ਾਂ ਦੇ ਜਪਿੰ ਸੀਪਲ੍ਾਂ ਨੰੂ 33 ਫੀਸਦੀ (ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ 10 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ) ਸਟਾਫ ਬੁੱ ਜਚਆਂ ਨੂੂੂੂੰ ਆਨ 

ਲ੍ਾਇਨ ਪ ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਿ ਲ੍ਈ ਸਕੂਲ੍ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਨੀਿਾਰ ਤੁੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ 1 ਿਿ਼ ੇਤੁੱਕ ਸਕੂਲ੍ ਜਿਚ ਬੁਲ੍ਾਉਣ 

ਦੀ ਪਿਿਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਕੂਲ੍ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਮੁਲ੍ਾਜ਼ਮ ਘੁੱਟੋਂ ਘੁੱਟ 2 ਗਿ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਕੂਲ੍ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸਕੂਲ੍ ਪਿਬੰਧਕ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਸਕੂਲ੍ ਦੀ ਜਬਲ੍ਜਡੰਗ ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਲ੍ਈ ਮਾਸਕ, 

ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਕੂਲ੍ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੰੂ 

ਨਹੀਂ ਬੁਲ੍ਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਕੂਲ੍ ਪਿਬੰਧਕ ਸਕੂਲ੍ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨ ਲ੍ਾਇਨ ਪ ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੀ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਨੇ ਇੁੱਥ ੇਇਹ ਿੀ ਸਪੁੱਸ਼੍ਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜਿ਼ਨਹ ਾਂ ਸਕੂਲ੍ਾਂ 
ਤੇ ਕਾਲ੍ਿ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਲ੍ਜਡੰਗਾਂ ਜਿਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੋਜਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲ੍ਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਜਸੁੱ ਜਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲ੍ੀਮੈਂਟਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 



ਬਣਾਉਗ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿ਼ੇਕਰ ਕੋਈ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਿਰੁੁੱ ਧ ਸਖਤ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜਿਚ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ। 
I/23382/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 
ਜਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਜਪੰਡ ਯਾਤਰੀ ਜਿਖੇ ਬਣਾਏ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪੰਡ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 

ਜਪੰਡ ਪੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ 
ਜਪੰਡ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਸ਼੍ਪਿਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾਣੂ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 9 ਮਈ : ਕੋਜਿਡ 19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼੍ਨਰ ਸ਼੍ਿੀ ਬੀ.ਸਿੀਜਨਿਾਸਨ ਿਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿ਼ਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਗ ਡਿੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਿਲ੍ੋਂ ਜਪੰਡ ਯਾਤਰੀ ਬਲ੍ਾਕ 
ਮੌ  ਜਿਖੇ ਪਿਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਜਿੁੱ ਚ ਬਣਾਏ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਚ ਜਪੰਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਪਰੇ ਕਰਿਾਈ 
ਗਈ। 
 ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਿ਼ਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਇੰਿ਼ੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਿੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ 
ਬਰਾ  ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪੰਡ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼੍ਨ ਟੀਮ ਨੰੂ ਜਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਦਸਤਾਜਨਆਂ ਦੀ ਿੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਿ਼ੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਿੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਬਰਾ  ਨੇ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਸ਼੍ਪਿਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ 
ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਯੰਗ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਰਲ੍ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ ਅਤ ੇਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਿਸ਼੍ਾਸਨ ਿਲ੍ੋਂ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿ਼ੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਜਲ੍ਆ ਿ਼ਾਿੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰਹਾ ਿ਼ਾਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਉਨਾਂ 
ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖੀ ਿ਼ਾਿੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਜਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਖਆਲ੍ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾਿੇ। 
ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲ੍ਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇ।  
 ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਟੀਿੇਟਰ ਿ਼ਗਦੇਿ ਜਸੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਲ੍ੁੱ ਛਮਣ ਜਸੰਘ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗਿਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੌਿ਼ੂਦ ਸੀ।  
I/23354/2020 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 
ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕੰਮਕਾਿ਼ੀ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ 1 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱਕ ਆਮ ਪਬਜਲ੍ਕ ਲ੍ਈ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣਗੇ 

 

ਬਜ ੰਡਾ, 9 ਮਈ 
 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਿੇਟ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਜਕੰਗ ਕੰਮਕਾਿ਼ੀ 
ਜਦਨਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਪਿਿਾਨਗੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਲੈ੍ਣਦਣੇ ਜਸਰਫ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਦੁਪਜਹਰ 1 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 



ਏਟੀਐਮ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਿ਼ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਿ਼ ੇਤੁੱਕ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਬਿ਼ਨਸ ਕੌਰਸਪੌਡੈਂਟ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਦੇ 

ਜਨਯਮ ਦਾ ਜਖਆਲ੍ ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੋਆਪਿੇਜਟਗ ਕਿੈਜਡਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਨਾਨ ਬੈਂਜਕੰਗ 

ਫਾਇਨੈਂ ਜਸੰਅਲ੍ ਇੰਸਟੀਜਚਊਸ਼ਨਿ਼, ਹਾਊਜਸੰਗ ਫਾਇਨੈਂ ਸ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਮਾਇਕਿੋ ਫਾਇਨੈਂ ਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਡਂ ਮਾਇਕਿੋ ਫਾਇਨੈਂ ਸ 

ਇੰਸਟੀਜਚਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ੍ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ 1 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 
ਕੌਨਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਸੈਨੇਟਾਈਿ਼ਰ ਦਾ ਜਛ ਕਾਅ, ਜਸਹਤ ਿ਼ਾਂਚ ਿੀ ਿ਼ਾਰੀ 

-ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਹੋਰ ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਜਟਿ 
 ਬਜ ੰਡਾ, 9 ਮਈ ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ 

ਹੈ ਜਕ ਉਧਮ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਮੁੁੱ ਹਲੇ੍ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਜਦਨ ਇਕ ਿ਼ਣ ੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿ਼ਟਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੁੱ ਲੇ੍ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਗਲ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਲ੍ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਕੌਟਨੇਟਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਐਲ੍ਾਜਣਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਿਚ ਦੋ 

ਿਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ਼ਰ ਜਛ ਕਨ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੁੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇ 19 ਪਜਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕਰ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਕੋਨਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਜਿਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 
ਤੁੱਕ ਬੁਜਨਆਦੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਦੁੱ ਤੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਿਚ ਿੇਰਕਾ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਦੁੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਿੀ ਭੇਿ਼ੀ 
ਗਈ ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਹਤ ਿ਼ਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਿਚੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 

ਬਾਹਰੀ ਜਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜਸਹਤ ਸਲ੍ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ 
ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਿੀ ਕੀਤੀ। 
   

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੇ ਕੁੱਲ੍ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 35 ਨਮੂਨੇ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਭਿੇ਼ੇ ਗਏ 

ਸਨ ਿ਼ਦ ਜਕ ਅੁੱਿ਼ 20 ਹੋਰ ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਜਟਿ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
 

I/23352/2020 
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