ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ

6.56 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ
967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਮਈ : ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਿੱ ਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ 6.56 ਲਿੱਖ ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ
ਜਾ ਚਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਪਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿੀ ਬੀ.ਸਿੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ ਕਣਕ ਦੀ 4,28,529 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਰੰ ਗ ਵੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਦਨ ਤਿੱ ਕ 686207 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪਿੱ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ 967 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚਿੱ ਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਖਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਰਰੋਲਰ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਪਨਗੇੇ੍ਰਨ ਵਲੋਂ 186903 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ 171511 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 144297 ਮੀਜ਼ਰਿਕ
ਰਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 103754 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀ ਵਲੋਂ 49020
ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਚਿੱ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਬੰਧ ਮਕੰ ਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਜ਼ਸਆ ਦਰਪੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
I/21729/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ

ਕਰਟ੍ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਛੋਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ
-ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਲੋ ਕ
-ਪੈਰਰੋਲ ਪੂੰ ਪ ਕੇਵਲ ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇਲ, ਰੱ ਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਾ ਟ੍ਰਕਾਰਡ
-ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਚਸਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖਣ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਮਈ
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਰਿਰ
ੇ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਕਝ ਖਾਸ ਸੇੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਛੋਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਹਕਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਝ ਸੋਧ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਹਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਦਕਾਨਾਂ ਖਿੱ ਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ

ਪਹੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੇ ੜੇ ਦੀ ਦਕਾਨ ਤੋਂ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਰਿੇਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਿੱ ਜ ਪਜ਼ਹਲੇ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਖਿੱ ਲ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ
ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਵਚ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਵਖਾਈ ਗਈ ਜਦ ਜ਼ਕ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਹਣ ਹਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਛੋਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ
ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਵੀ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਦੋ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਾਹਨ ਜਬਤ ਕਰ
ਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਰਿਰ
ੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਹੇ ਦੀ ਹਦਦ ਅੰ ਦਰ ਪੈਰਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਕੇਵਲ ਛੋਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ
ਪੈਰਰੋਲ ਪੰ ਪ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪਾਸ ਦਾ
ਨੰਬਰ ਨੋ ਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਚਸਪਾ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਰਿੇਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਰਿੱ ਧ
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਡਜੀਜ ਐਕਰ 1897 ਅਤੇ ਜ਼ਡਜਾਸਰਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਰ ਐਕਰ 2005 ਦੀਆਂ
ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
I/21730/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ

ਕੋਟ੍ਵਡ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲ ਟ੍ਹੂੰ ਸਾ ਤੇ ਮਾਨਟ੍ਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਨੂੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਮਈ
ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਵਕਾਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਨ ਸਰੋਪ ਸੈਂਰਰ (ਸਖੀ)
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਘਰੇਲ ਜ਼ਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਘਰੇਲ ਜ਼ਹੰ ਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਵਿੱ ਚ
ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਵਨ ਸਰੋਪ ਸੈਂਰਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਚੀ ਗੰ ਬਰ (ਪੈਰਾ ਜ਼ਲਗਲ ਪਰਸਨਲ/ਵਕੀਲ)

ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋ ਰੈਲੀ ਕੌ ਸਜ਼ਲੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-180-4104 ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਿੱ ਮਜ਼ਸਆ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਲਈ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇਕੋਲਜ਼ਜਰ,
ਕਾਊਂਸਲਰ, ਮਾਜ਼ਹਰ ਡਾਕਰਰ, ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱ ਮਜ਼ਸਆ ਦਾ ਤਰੰ ਤ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੋਈ

ਵੀ

ਪੀੜਤ

ਔਰਤ

ਦਫਤਰੀ

ਰੈਲੀਫੋਨ

ਨੰ

-

0164 -2212480, 98881-28887, ਜਾਂ

oscsakhibti@gmail.com ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਿੱ ਮਜ਼ਸਆ ਲਈ ਵੋਮਨ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਜਾਂ ਪਜ਼ਲਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਤੇ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
I/21740/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ

ਟ੍ਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ
-ਸਮਾਟ੍ਜਕ ਦਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਸਹਤ ਟ੍ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਟ੍ਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਮੂੰ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਮਈ
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਰਿਰ
ੇ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜਰ ਲਿੱਗੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਨਰਮਾਣ
ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਝ ਛੋਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਜਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ
ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਤਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਰਿੇਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੇਂਡ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪਰਾਣੀ ਭਾਵ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲ
ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਰੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਕੇਵਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਜ਼ਰਹਾਇਸੀ, ਕਮਰਸੀਅਲ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਜ਼ਜਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਜਹੜੀ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਾਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ
ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਰਿੇਰ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਨਮਨ ਸਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ
ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇ ਬਰ ਨੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਵਮੈਂਰ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਾਈਰ ਤੇ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਲੇ ਬਰ ਨੰ ਰਜ਼ਹਣ

ਲਈ ਜਗਹਾ, ਖਾਣਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਆਜ਼ਦ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ੇ ਕੇਦਾਰ
ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਰਾਅ ਮਰੀਰੀਅਲ ਜ਼ਜਲਹੇ ਦੇ ਹਦਦ
ਅੰ ਦਰੋਂ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਮੰ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਹ ਾਂ ਜ਼ਜਲਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਅ
ਮਰੀਰੀਅਲ ਨੰ ਮੰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਰਾਅ ਮਰੀਰੀਅਲ (ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ) ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਕਾਨਦਾਰ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਜੰ ਨਹ ਾਂ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਚਿੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਕ ਜ਼ਗਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ
ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਿਾਂ ਵੇਜ਼ਚਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜ਼ਜਸਰਿੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਜ਼ਵਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਕੰ ਮਾਂ
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ
ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਣਗੇ। ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਡਪਰੀ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਸਜ਼ਥਤ ਕੰ ਰਰੋਲ ਰਮ ਜ਼ਵਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਪੋਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਰੇੇ੍ਰਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਖਲਾਫ
ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188, ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਡਜੀਜ ਐਕਰ 1897 ਅਤੇ ਜ਼ਡਜਾਸਰਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਰ ਐਕਰ 2005 ਦੀਆਂ
ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ 99 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ
-335 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਪੋਰ ਬਕਾਇਆ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 2 ਮਈ
ਜ਼ਜਲਹਾ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਸਨੀਵਾਰ ਨੰ 99 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਜਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਰੀ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਿੀ ਬੀ
ਸਿੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਹ ਾਂ 335 ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰ ਵੀ ਹਾਲੇ
ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ੇ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ਜਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਘਬਰਾਹਰ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ
ਰਜ਼ਹਣ।
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