ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-1
1/22670/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19
ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੁੱਲ੍ਣ
ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗਾ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ
*ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੁੱਕ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੁੱਲ੍ਹਣਗੇ-ਸੰ ਧੂ
*ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੁੱਲ੍ਣ
ਹ ਲ੍ਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਅਤੇ
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਮਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਮਲ੍ੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜ਼ਿਚ 17 ਮਈ 2020 ਤੁੱਕ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਕਰਜ਼ਿਊ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰੁੱਜ਼ਖਆ
ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਨੂੰ ਮੁੁੱਖ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਊ
ਦੌਰਾਨ 50 ਿੀਸਦੀ ਸਟਾਿ ਨਾਲ੍ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਜ਼ ੁੱਲ੍ ਜ਼ਦੁੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਰਣ
ੇ ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ
ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੁੱਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜ਼ਿਚ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲ੍ੈ ਕੇ 1 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਪਬਜ਼ਲ੍ਕ ਜ਼ਡਜ਼ਲ੍ੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲ੍ੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲ੍ੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਕਾਰਿਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਖੁੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਗਰਾਹਕ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਿਰੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਾਹਕ
ਨੂੰ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਿਰੀ ਿੀ ਇਸ ਸਸੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਇਹ
ਕਾਰਿਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-2
1/22574/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹੋਜ਼ਮਊਪੈਥੀ ਇਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦਿਾਈ ਦੀ
ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ-ਡਾ. ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਮਈ
ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੁੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਚੰ ਦਰ ਮੋਹਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜ਼ਿਚ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਡਬਿਾਲ੍ਾ ਕਲ੍ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-

19 ਹੋਜ਼ਮਊਪੈਥੀਕ ਇਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਜ਼ਮਊਪੈਜ਼ਥਕ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਜ਼ਮਓਪੈਜ਼ਥਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਚੰ ਡੀਗੜ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿਾਈ ਜ਼ਦੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲ੍ੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਇਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ ਨੂੰ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮਲ੍ੇ । ਉਨਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ
ਬੂਸਟਰ ਦਿਾਈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤੀ ਰੋਧਕ ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਨੂੰ ਮਿਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਰਜ਼ਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ
ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੁੱਜ-ਕੁੱਲ੍ ਹੋਣ ਿਾਲ੍ੇ ਿਾਇਰਲ੍ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਾਈ ਨਾਲ੍ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੰ ਬੋਜ ਪੈਲ੍ੇਸ, ਜ਼ਮਲ੍ਨ ਪੈਲ੍ੇਸ, ਰੇਜ਼ਡਅੰ ਟ ਪਬਜ਼ਲ੍ਕ ਸਕੂਲ੍, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍
ਅਰਨੀਿਾਲ੍ਾ, ਬੰ ਨਿਾਲ੍ਾ ਹਨਿੰ ਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿਚ ਬਣੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਜ਼ਮਊਪੈਥੀਕ ਇਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ
ਬੂਸਟਰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ.ਪਰਦੀਪ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਾਈ ਸੌਪਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲ੍ੀ ਪੇਟ ਦਿਾਈ ਲ੍ੈ ਣ
ਬਾਰੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਜ਼ਮਊਪੈਜ਼ਥਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਸ਼ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸੰ ਦੀਪ ਰਾਜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਤਰਸੇਮ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ ਹੈਲ੍ਥ
ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਆਜ਼ਦ ਹਾਿਰ ਸਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3
1/22866/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 598198 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*597516 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ
*465000 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਲ੍ਿਜ਼ਟੰ ਗ-ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ
ਿਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ, 7 ਮਈ:
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ੰੰਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਮੁੱਜ਼ਸਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਚੁੱਲ੍ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 598198 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 597516 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਿੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿੁੱਲ੍ੋਂ
168595 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਿੈਡ ਿੁੱਲ੍ੋਂ 160877 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿੁੱਲ੍ੋਂ 139828 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ,
ਿੇਅਰਹਾਉਸ ਿੁੱਲ੍ੋਂ 88870 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਿ.ਆਈ.ਸੀ. ਿੁੱਲ੍ੋਂ 39346 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 465000 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਿਜ਼ਟੰ ਗ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ।

