
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1 

1/23959/2020   

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

618407 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ -ਰਾਿ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਿਰਾ 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਮਈ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ 
ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰਗ ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿੱਥੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਉਥੇ 
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਸਮੇਤ ਰੋਗਾਣੂ 
ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਲਗਾਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰਾਿਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਿਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 
706252 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ ਿੈ, ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 706142 

ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿੱਲੋਂ 196757 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ 
ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿੱਲੋਂ 47725 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਿੱਲੋਂ 188523 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਿੇਅਰਿਾਊਸ 
ਿੱਲੋਂ 102029 ਅਤ ੇਪਨਸਪ ਿੱਲੋਂ 171108 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 618407 

ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰਗ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। 
 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2 

1/23961/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਕੋਜ਼ਿਡ-19   

ਜ਼ਿਲਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਫੋਜ਼ਗੰਗ, ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਭਾ ਰਿੇ ਿਨ ਸੇਿਾਿਾਂ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

*ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਬਿਾਰਾਂ, ਿਨਤਕ ਥਾਿਾਂ, ਿਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕ ਘਰਾਂ 
ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਾਈ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਮਈ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ 
ਮੱਦਨੇਿਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਫੋਜ਼ਗੰਗ, ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਨਭਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸੈਨਟਰੀ 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਿਰੇਕ ਗਲੀ, ਮੁਿੱਲੇ, ਬਿਾਰ, 

ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਥਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਬਿੀ ਮੰਡੀ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫੋਜ਼ਗੰਗ ਲਈ 
ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਰੋਿਾਨਾ ਿੱਖ ਿੱਖ ਟੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰੁਚ 



ਕਰਕੇ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਦਾ 
ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰੁਜ਼ ਿਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ 
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਿੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾਈ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ 
ਕੋਸ਼ਲ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਨਿੀ ਿੈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦਿਾਈ ਮੌਿੂਦ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਫੋਜ਼ਗੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਿੀ ਿਾਰੀ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਿੋ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੱਿਰਾਂ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਰਾਧਾ 
ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ, ਐਮ.ਆਰ. ਕਾਲਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ, ਰਾਮ ਕੀਰਤਨ 
ਸਭਾ ਿਾਲੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਅਮਰ ਿੋਟਲ ਰੋਡ ਜ਼ਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਿਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
 ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿਾਰਾਂ, ਿਨਤਕ ਥਾਿਾਂ, ਿਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕ, ਦਫ਼ਤਰ, ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿੱਚ 
ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਲਈ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੱਥਾਂ ਦੀ 
ਸਫਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 
ਤਸਿੀਰਾਂ 
ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ’ਚ ਸੋਡੀਅਮ 
ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
 

 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 

1/24074/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 

ਿਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪੀੜਹਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਣਆ ਉਮੀਦ ਦੀ ਜ਼ਕਰਨ 

*ਔਰਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਿਨ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨੰਬਰ 01638-260181 ’ਤੇ ਕਰਨ ਰਾਬਤਾ-ਗੌਰੀ ਸਚਦਿੇਾ 
* ਮਜ਼ਿਲਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਮਈ 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦ ੇਚੱਲਦ ੇਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਸਾ ਦ ੇਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਿਨ। ਇਿ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਿ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਗਰੌੀ ਸਚਦਿੇਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਲਾਇਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਿਯਤੋੀ 
ਿਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪੀੜਹਤ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਮੋਕੇ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 
ਪੁਜ਼ਲਸ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪੀਜ਼ੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਜ਼ਿਜ਼ਗਆਜ਼ਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਉਸਜ਼ਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 
ਿੋ ਉਿ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਮਜ਼ਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕ।ੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਿਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਖੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 



ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਪਜ਼ਰਿਾਰ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤ ੇਜ਼ਕਸੇ ਿੀ 
ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰੌਾਨ ਿਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦਆੁਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਿਰੀਏ ਜ਼ਿਿੇਂ ਜ਼ਕ ਿਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ, 

ਿਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿੇ ( ਿਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਆਜ਼ਦ ਰਾਿੀ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਅਜ਼ਭਆਨ 
ਚਲਾਇਆ ਜ਼ਗਆ।  ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਿ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਿੋਏ ਕਈੋ ਿੀ ਔਰਤ ਿਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਿਨ 

ਸਟਾਪ ਦੇ ਨੰਬਰ 01638-260181 ਿਾਂ ਉਿਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਗੌਰੀ ਸਚਦੇਿਾ 94645-03876 ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਿਯੋਤੀ 
ਿਰਮਾ 79883-66332 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਿਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਿਾਈ 
ਿਾਿੇਗੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਿ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਲਾਇਰ ਨੇ ਮਜ਼ਿਲਾਿਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਿਰੂਰੀ 
ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਿਾਿ ੇਅਤ ੇਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ 

ਿਾਿੇ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ, ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਧਣੋ, ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਭੀੜ-ਭਾੜ ਿਾਲੇ 
ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਾ ਿਾਣ ਲਈ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 


