ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੀ 'ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਰੇਲ ਗੱ ਡੀ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 1521 ਮਿਦੂਰ ਸ਼੍ੱ ਕਰਵਾਰ ਪਹੰ ਚਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ
ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਹਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ 14 ਮਈ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱ ਦੀ ਸੂਜ਼ਬਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਰੇਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੀ
ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱ ਜ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਹਾਰ ਲਈ 1521 ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਰੇਲ
ਗੱ ਡੀ ਸ਼੍ੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਜ਼ਬਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼੍ਨ 'ਤੇ
ਪਹੰ ਚੇਗੀ। ਇਸ ਮਸਾਫ਼ਰ ਗੱ ਡੀ 'ਤੇ 8,92,080 ਰਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ
ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼੍ਨਰ ਸ਼੍ੀ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਟਵਾਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਇੱ ਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼੍ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵੱ ਚ ਫਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਦੀ
ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਵਾਇਆ ਜ਼ਕ ਜੋ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰ ਫ਼ਸੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਰੱ ਜ਼ਖਅਤ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ
ਸੰ ਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਫ਼ਤ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ
ਮਿਦੂਰਾਂ

ਨੇ

ਸੂਬਾ

ਸਰਕਾਰ

ਦਾ

ਜ਼ਦਲ

ਦੀਆਂ

ਗਜ਼ਹਰਾਈਆਂ

ਤੋਂ

ਧੰ ਨਵਾਦ

ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼੍ਨ ਮੈਨੇਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਸ਼੍ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼੍ਨਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇ

ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮਕੰ ਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ

ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਦਰਪੇਸ਼੍ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੇਨ ਚੱ ਲਣ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ 'ਤੇ ਬਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਸ਼੍ੀ
ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਹਲਾ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਖਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਪਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼੍ਾਸਨ ਅਤੇ
ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
I/24767/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ , ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਜ਼ਮਕਾ ਜ਼ਨਭਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਵੰ ਗ

ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 14 ਮਈ 2020 (

) : ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ੱ ਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱ ਡਾ ਹਜ਼ਥਆਰ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਵਰੱ ਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜ਼ਦਨ -ਰਾਤ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਵੰ ਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਪੰ ਡ- ਜ਼ਪੰ ਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱ ਲੇ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉ
ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੀ ਸੰ ਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਵੰ ਗ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਕੰ ਮ ਬਹਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ । ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾੲਜ਼ਜਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕ
ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਪਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਜ਼ਵੱ ਚ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪਹੰ ਚ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਲੱਛਣਾਂ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ੳਤੇ ਬਚਾਉ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼੍ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼੍ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਮਹੱ ਈਆ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਆਮ
ਜਨਤਾ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਵੰ ਗ ਇਸ ਮਸ਼੍ਜ਼ਕਲ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਵੰ ਗ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਕਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਬੀ
ਸੀ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕਮਾਰ, ਪਰੋਜੈਕਜ਼ਨਸ਼੍ਟ ਕੇਵਲ ਜ਼ਕਰਸ਼੍ਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ ਰਾਮ ਜ਼ਜਲਾ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਡਊਟੀ
ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸੰ ਜੀਵ ਸ਼੍ਰਮਾ ਬਲਾਕ ਭਗਤਾ, ਲਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਲਾਕ
ਗੋਜ਼ਨਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਲਾਕ ਬਾਜ਼ਲਆਂਵਾਲੀ, ਸਾਜ਼ਹਲ ਪਰੀ ਬਲਾਕ ਸੰ ਗਤ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦਜ਼ਕ
ਬੀ ਈ ਈ ਜ਼ਸਵਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਵਨਪਰੀਤ ਕੌ ਰ ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਜ਼ਵਖੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ
ਇਸ ਮਜ਼ਹੰ ਮ ਜ਼ਵੱ ਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜੋ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿਰਬੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ
ਤਲਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਤਜ਼ਹਤ ਆਸ਼੍ਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਜ਼ਸਖਲਾਈ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ
ਕੀਤੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਮਨੋਦਸ਼੍ਾ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਊਸਜ਼ਲੰਗ, ਮੀਡੀਆ
ਜ਼ਰਪੋਰਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਵੰ ਗ ਦਾ
ਵੱ ਡਮੱ ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ।
I/24769/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਜ਼ਪਛਲੇ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 61,29,991 ਰਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਖਾਦ
ਵੇਰਕਾ ਨੇ 2,31,688 ਲੀਟਰ ਦੱ ਧ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱ ਕ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 14 ਮਈ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼੍ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜ਼ਨਾਵਸਨ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼੍ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼੍ਾਂ ’ਤੇ
ਚਲਜ਼ਦਆਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਦਨੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ’ਚ ਕੱ ਲ 27,26,221 ਰਪਏ ਦਾ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ
ਸਮਾਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਘਓ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਖੰ ਡ ਆਜ਼ਦ ਅਤੇ ਕੈਟਲਫੀਡ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਆਰਾ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ
ਤੇ 61,29,991 ਰਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਆਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ
ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜ਼ਨਲ ਕਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਉਪ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੇਰਕਾ ਜ਼ਮਲਕ
ਪਲਾਂਟ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਵੱ ਲੋ 2,31,688 ਲੀਟਰ ਦੱ ਧ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ
ਰਾਹੀਂ 95,129 ਲੀਟਰ ਦੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱ ਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾਂ ਵੇਰਕਾ
ਵੱ ਲੋਂ 9,961 ਜ਼ਕਲੋ ਦਹੀਂ, 6,359 ਜ਼ਕਲੋਂ ਪਨੀਰ, 14,544 ਲੀਟਰ ਲੱਸੀ, 2989 ਲੀਟਰ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਘਓ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਵੱ ਲੋਂ ਸੇਲ ਪਆਇੰ ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ 6000 ਲੀਟਰ ਜ਼ਘਓ
ਤੇ 15,600 ਰਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਵੱ ਲੋ
10 ਟਨ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੱ ਪਾਂ ਤੋਂ

ੀਕ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ

ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ , ਡੀ.ਸੀ.ਯੂ, ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ ਬੈਂਕ
ਬਰਾਂਚਾਂ ’ਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਵੰ ਡੇ ਗਏ।
I/24771/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਸੱ ਤੋਂ ਜ਼ਦਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖਲਣਗੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ-ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ
ਕਝ ਜ਼ਵਸੇਸ ਸੇ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਬੰ ਦ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 14 ਮਈ : ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਦਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ
ਸਬੰ ਧੀ ਪਰਾਣੇ ਹਕਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੋਧ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟੇ਼ੇ੍ਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ
ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹਕਮਾਂ ਅਨਸਾਰ ਹਣ ਦਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੱ ਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਇਹ ਦਕਾਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤੋਂ ਜ਼ਦਨ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱ ਕ ਖੱ ਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਝ ਖਾਸ ਸੇ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰ ਦ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ
ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਪਰ ਸਟੋਰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਰਲਾਇੰ ਸ, ਬੈਸਟ ਪਰਾਈਸ, ਜ਼ਵਸਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ, ਜ਼ਬੱ ਗ ਬਜਾਰ, ਇਜੀ ਡੇਅ ਨੂੰ
ਖੱ ਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਿ, ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਂਰੈਂਟ, ਕਲੱਬ, ਹੋਟਲ, ਇਜ਼ਟੰ ਗ ਪਆਇੰ ਟ, ਅਹਾਤੇ, ਜ਼ਜੰ ਮ, ਸਪੋਰਟ
ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ, ਸਵੀਜ਼ਮੰ ਗ ਪੂਲ, ਬਾਰਬਰ ਸਾਪ, ਜ਼ਬਊਟੀ ਸਲੂਨ, ਜ਼ਥਏਟਰ, ਇੰ ਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ, ਹੋਸਪਜ਼ਟਲੀਟੀ
ਸਰਜ਼ਵਸਿ, ਬਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੰ ਦ ਰਜ਼ਹਣਗੇ।
ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਜਾਂ
ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰ ਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਜਲਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਮ ਲੋ ਕ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ
ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਦਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ।ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖੇ।
ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਕਾਨ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਕਰਕੇ ਤਰੰ ਤ ਘਰ ਮੜ ਜਾਓ। ਦਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸਾਜ਼ਹਤ
ਕਰਨ। ਦਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਸਰਕਲ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਗਰਾਹਕਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਖਦ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ
ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ ਜ਼ਜਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਹਰੇਕ ਦਕਾਨਦਾਰ ਹੈਂਡ ਸਾਇਨੇਟਾਇਜਰ ਰੱ ਖੇਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਦਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗਰਾਹਕ ਤੇ
ਦਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਹਕ ਦਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਛੂਹੇ
ਨਾ।ਦਕਾਨਦਾਰ ਗਰਾਹਕ ਨੂੰ ਜ਼ਡਜਜ਼ਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਜ਼ਹਤ ਕਰੇ।ਨਗਦੀ ਦੇ ਭਗਤਾਨ
ਬਾਅਦ ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ ਦਕਾਨਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱ ਥ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਹਕਮਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
I/24773/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਬਜ ੰ ਡਾ 33 ਹੋਰ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 1 ਹੋਰ ਪਾਜਿ਼ਜਟਵ ਕੇਸ ਆਇਆ, 32 ਨੈਗੇਜਟਵ ਜਰਪੋਰਟਾਂ
-ਇਕ ਮਰੀਿ਼ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ੀਕ
-16 ਦੀਆਂ ਪਜਹਲ੍ੀਆਂ ਮੁੜ ਿ਼ਾਂਚ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਜਟਵ
-ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 14 ਮਈ : ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਅੱ ਿ਼ ਇਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਰਹੀ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ

ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁੜ ਿ਼ਾਂਚ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਿ਼ਦ ਜਕ ਅੱ ਿ਼ ਪਰਾਪਤ 33 ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ

ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਿ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਿ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਜਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਜਵਚ ਸੀ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ।

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅੱ ਿ਼ ਕੁੱ ਲ੍ 33 ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰ ਨਹਾਂ
ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਜਿ਼ਜਟਵ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਜਵਅਕਤੀ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ
ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ੇ ਜਦਨ ਆਈ ਮਰੀਿ਼ ਦੀ ਦੂਿ਼ੀ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ਼ ਜਦੱ ਤਾ
ਿ਼ਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹਾਂ ਹਸਤਪਾਲ੍ ਜਵਚ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਅਧੀਨ 16 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਿ਼ਾਂਚ ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਿ਼ੇ ਵੀ
ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਭਲ੍ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮੂਨੇ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਭੇਿ਼ੇ ਿ਼ਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿ਼ੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਜਰਪੋਟ ਵੀ ਨੈਗੇਜਟਗ
ਆਈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਜਦੱ ਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲ੍ਏ ਗਏ 30 ਨਮੂਜਨਆਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ

ਜਰਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਐਕਜਟਵ ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 41 ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕ ਇਕ ਮਰੀਿ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ
ਹੋਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ ਜਿ਼ਸ ਦਾ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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