
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-1 

1/21709/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 

ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਿੋਜ਼ਿਓਪੈ੍ਥੀ ਇਜ਼ਿਉਜ਼ਨਟੀ ਬਸੂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

*ਿੋਜ਼ਿਊਪੈ੍ਥੀ ਦੀ ਇਜ਼ਿਉਜ਼ਨਟੀ ਬਸੂਟਰ ਦਿਾਈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰਧੋਕ 

 ਪ੍ਰਣਾਲ੍ੀ ਨੰੂ ਕਰਦੀ ਿੈ ਿਿਬੂਤ-ਡਾ. ਿਜ਼ਰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 2 ਿਈ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਯੂਸ਼ ਿੰਤਰਾਲ੍ਾ ਦੀਆ ਂਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੋਜ਼ਿਓਪੈ੍ਜ਼ਥਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 

ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਯੁਕੰਤ ਸਕੱਤਰ ਿੋਜ਼ਿੳਪ੍ੈਜ਼ਥਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਡਾ. ਲੰ੍ਕੀ ਿਰਿਾ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੋਜ਼ਿਊਪੈ੍ਜ਼ਥਕ 
ਅਫਸਰ ਡਾ. ਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਲ੍ੋਂ ਨਿੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿੋਜ਼ਿਊਪੈ੍ਜ਼ਥਕ ਜ਼ਡਸਪ੍ੈਂਸਰੀ ਿੋਜ਼ਿਊਪੈ੍ਥੀ 
ਇਜ਼ਿਉਜ਼ਨਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਡਾ. ਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜ਼ਕ ਿੋਜ਼ਿਊਪੈ੍ਥੀ ਦੀ ਇਜ਼ਿਉਜ਼ਨਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦਿਾਈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲ੍ੀ 
ਨੰੂ ਿਿਬਤੂ ਕਰਦੀ ਿ,ੈ ਇਿ ਨੁਕਸਾਨ ਰਜ਼ਿਤ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਿ ਦਿਾਈ ਜ਼ਸਿਲ੍ 
ਿਸਪ੍ਤਾਲ੍ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ, ਅਬੋਿਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਸੀਤੋ ਗੁਨੋ, ਡੱਬਿਾਲ੍ਾ ਕਲ੍ਾਂ, ਆਲ੍ਿਗੜ੍ਹ, ਚੱਕ ਸੈਦੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੁੱਚੀਆਂ 

ਜ਼ਸਿਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜ਼ਿਖੇ ਿੌਜਦੂ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਿੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲ੍ਾਜ ਨਿੀਂ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਜਰੀਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿਰੋ ਜ਼ਦੱਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ 
ਜ਼ਕ ਿਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਅਤ ੇਸਿਸਥ ਿਾਈਜੀਨ ਤੇ ਬਲੈ੍ੈਂਸਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ।ੇ ਇਸ ਿੌਕੇ ਕਲੁ੍ਦੀਪ੍ 
ਜ਼ਸੰਘ ਭੁੱਲ੍ਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਜ਼ਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ। 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2 

1/21717/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 
296023 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 

* 414097 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੋਈ 

* ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 526.37 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਿਜ਼ਿਰਾ 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 2 ਿਈ 

ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪ੍ਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਖੇ ਿੁਣ ਤੱਕ 420698 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲ੍ੋਂ 414097 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਰੀਦ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 296023 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ 36339 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ ਪ੍ਨਗਰੇਨ 
ਿੱਲ੍ੋਂ 11725 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿੱਲ੍ੋਂ 2009 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਿਾਰਕਫੈੱਡ ਿੱਲ੍ੋਂ 8680 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ 



ਟਨ, ਪ੍ਨਸਪ੍ ਿੱਲ੍ੋਂ 8424 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਿੇਅਰਿਾਊਸ ਿੱਲ੍ੋਂ 5501 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ 
ਗਈ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 526.37 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 

1/21719/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 

ਿਲੇ੍ਰੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆ ਜ਼ਤਆਰੀਆਂ ਿੁਕੰਿਲ੍- ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ 

*ਿਲੇ੍ਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਲ੍ਈ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿੱਢੀ ਿੁਜ਼ਿੰਿ- ਡਾ ਅਨਿਲੋ੍ ਨਾਗਪ੍ਾਲ੍ 

*ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਨੰੂ ਲੈ੍ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਪ੍ਰੂੀ ਚੌਕਸੀ 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 2 ਿਈ 

ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਿਲ੍ੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਿਲੇ੍ਰੀਆ ਸੀਿਨ ਦ ੇਸੰਬਧ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਡਾ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਿੇਠ ਸਿੂਿ ਿਲ੍ਟੀਪ੍ਰਪ੍ਸ ਿੈਲ੍ਥ ਸੁਪ੍ਰਿਾਈਿਰ ਅਤੇ ਿਲ੍ਟੀਪ੍ਰਪ੍ਸ ਿੈਲ੍ਥ ਿਰਕਰ ਦੀ ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਿਈੋ। ਜ਼ਜਸ 
ਜ਼ਿਚ ਿਲੇ੍ਰੀਆ ਦ ੇਖਾਤਿੇ ਲ੍ਈ ਉਪ੍ਰਾਲੇ੍ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਐਪ੍ੀਡਿੋਲੋ੍ਜ਼ਜਸਟ ਡਾ ਅਨਿੋਲ੍ ਨੇ ਐਕਜ਼ਟਿ ਸਰਿਲੈੇ੍ਸ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਿਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਬੁਖਾਰ ਦ ੇ
ਸ਼ਕੀ ਿਰੀਿਾ ਦੀਆਂ ਲ੍ਿੂ ਸਲ੍ਾਈਡ ਿਰੂਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਠੰਡ ਨਾਲ੍ ਬੁਖਾਰ, ਤੇਜ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਜ਼ਸਰ 
ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਨ ਤ ੋਬਾਅਦ ਕਿਿੋਰੀ ਤੇ ਪ੍ਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਿਲੇ੍ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੁਖ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਨਆ ਂਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲ੍ਈ ਅਪ੍ਣ ੇਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ੍ ਦਆੁਲੇ੍ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾ ਠਜ਼ਿਰਨ ਜ਼ਦਓ, ਛਪ੍ੜ੍ਾ ਜ਼ਿਚ ਕਾਲੇ੍ ਤਲੇ੍ ਦਾ ਜ਼ਛਡਕਾਓ ਕਰ,ੋ 

ਕਪ੍ੜ੍ੇ ਏਿੋ ਜੇਿੇ ਪ੍ਾਉ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਢੱਕ ਸਕਣ ਤ ੇਸੌਣ ਿੇਲੇ੍ ਿੱਛਰਦਨੀਆ ਦੀ ਿਰੋਤੋਂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ।ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਜ਼ਸਆ ਕੇ ਡੱਬਿਾਲ੍ਾ ਕਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਫਸ਼ ਿੈਚਰੀ ਦਾ ਜ਼ਨਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਗਿਬੁਜ਼ਿਆ ਿੱਛੀਆ ਦ ੇਰੱਖ-ਰਖਾਿ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਿਾਧੇ ਨੰੂ ੂਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਰਿੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਲ੍ਗਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਚ 
ਇਿਨਾ ਿੱਛੀਆ ਨੰੂ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਦ ੇਛੱਪ੍ੜ੍ਾ ਟੋਜ਼ਭਆਂ ਜ਼ਿਚ ਛੱਜ਼ਡਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਿ ਿੱਛੀਆ ਿੱਛਰਾਂ ਦੇ ਆਂਜ਼ਡਆਂ ਅਤੇ 
ਲ੍ਾਰਿਾ ਨੰੂ ਖਾ ਕ ੇਿੱਛਰਾਂ ਦੀ ਪੈ੍ਦਾਿਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜ਼ਿੱਚ ਸਿਾਇਕ ਿੁਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਇਸ ਿੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਿਾਸ ਿੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਧਾਿੂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਲੇ੍ਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿੁੰ ਜ਼ਿਿ 
ਚਲ੍ਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਿਲੇ੍ਰੀਆ ਿੁਕਤ ਪੰ੍ਜਾਬ ਿਲ੍ ਕਦਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਿੌਕ ੇਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਿਕੜ੍, ਬਲ੍ਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, 

ਸੁਖਜ਼ਿਨਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਰਜ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਰਿਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਟਾਫ ਿੌਿਦੂ ਸੀ। 

 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4 

1/21721/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਸਾੜ੍ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨ ਜ਼ਕਸਾਨ-ਿੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫ਼ਸਰ 

*ਫ਼ਸਲ੍ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਸਾੜ੍ਨ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਨੰੂ 2500 ਤੋਂ 15 ਿਿਾਰ ਰੁਪ੍ਏ 



 ਤੱਕ ਿੋਿੇਗਾ ਜੁਰਿਾਨਾ-ਿਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 2 ਿਈ 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਅਤ ੇਿੋਰ ਫ਼ਸਲ੍ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੂਿੰਦ ਨੰੂ ਸਾੜ੍ਨ ਦੀ 

ਸਖ਼ਤ ਿਨਾਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਿੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਿਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ੀਲ੍ 
ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪ੍ਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਨਾੜ੍ ਦੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤੂੜ੍ੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-
ਖੂਿੰਦ ਨੰੂ ਲੋ੍ੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਤਿੀਆ ਂਜਾ ਰੋਟਾਿਟੇਰ ਨਾਲ੍ ਿਿੀਨ ਜ਼ਿੱਚ ਰਲ੍ਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਿੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਿੁਕਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲ੍ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ਼ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਿਤ 2500 

ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ 15 ਿਿਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਤੱਕ ਜੁਰਿਾਨਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੰਿ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 349 ਜ਼ਪੰ੍ਡਾਂ ਜ਼ਿੱਚ 
ਜ਼ਪੰ੍ਡ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ 1 ਨੋਡਲ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 18 ਕਲ੍ੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਿਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜ੍ 

ਨੰੂ ਅੱਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਪ੍ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਿੀ ਸਬੂਾ 
ਸੰਕਟ ਦ ੇਦੌਰ ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਗੁਿਰ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ, ਜ਼ਜਸਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਿੀ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਿੀ 
ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੂਿੰਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨਾ ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ੍ ਿੈ। 


