
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

     ਦਰਬਸਗਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਦ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਦ 17     ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਤ ਹਲਈ ਘਰ ਵਲਪਸਤ 

      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਦ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਤ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਘਰ 

        ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਦ ਕਤਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਰਰਪਨਗਰ  14 ਮਈ-            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਬਲਲ ਮਹਬਖ ਮਸਤਰਤ ਪਸਜਲਬ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤਆਆ
                 ਦਰਸਰਦ ਰਲਜਲਆ ਦਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਬਕ ਪਹਬਜਦਲ ਕਰਨ ਦਤਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਮਬਦਦਨਜ਼ਰ ਅਬਜ

  ’      ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਬਚ ਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਰਜ਼ਹ ਗਏ 17      ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਦਰਬਸਗਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ
   ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਕ।

            ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਤ 45  ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਯਰ.ਪਤ. ,
155  ਮਬਧ ਪਪਦਦਸ਼,  ਗਲਨਡਲ ,   ਗਦਆ ਅਤਦ 165       ਦਦ ਕਰਤਬ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਤਰ ,   ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਅਤਦ

          ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਬਬਸਲਆ ਅਤਦ ਰਦਲ ਗਬਡਤਆਆ ਰਲਹਤ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸਤ  ।       ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਬਚ
           ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਦ ਹਲਏ ਦਰਜਦ ਰਲਜ਼ਲ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਤ ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਰ ,      ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਜ਼ਜਬਦਤ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਲ ਉਨਲਲਆ

               ਦਦ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਤ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ ਤਦ ਜ਼ਨਗਰਲਨਤ ਹਦਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
         ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਬਲਲ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਬਚ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ।

              ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਬਲਲ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜਹਦਲਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਦ ਖਲਣਲ ਮਹਹਬਈਆ
                ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਦ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਹਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ

ਆਵਦ।
              ਦਰਬਸਗਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਦ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

       ਜਦਕਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਸਲਆਭ-          ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਦ ਅਬਜ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਵਲਪਸਤ ਦਲ
               ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹਹ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਲ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਕਣਲ ਸਤ  ।    
                  ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਕਲਈ ਆਪਣਦ ਜ਼ਨਬਜਤ ਵਲਹਨ ਤਦ ਆਪਣਦ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਬਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਹਸਦਲ ਹਕ ਤਲਆ ਇਸ ਦਦ
         ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਦਨਤਤ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਨ         । ਉਨਲਲਆ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਬਲਅਦ
                ਬਦਨਤਤ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਭਦਜਣ ਦਦ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਬਲਲ ਪਪਵਲਨਗਤ ਜ਼ਮਲਣ

             ਤਲ ਬਲਅਦ ਅਤਦ ਮਕਡਤਕਲ ਜ਼ਸਕਰਤਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਦਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਕ।    
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ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 

ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ ਨੰੂ 2500 ਰੁਪਏ ਤ  12500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ 
 
ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, 14 ਮਈ (          )  

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਨ)  ਿਕਸਾਨ* ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। 

ਿਕਸਾਨ* ਨੰੂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸਤਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸਾਨ ਫਸਲ* ਦੀ 

ਰਿਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤ* ਨ1 ਸ਼ਨਲ ਗ�ੀਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਵੱਲ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ* ਤ  

2500/- ਰੁਪਏ  ਤ  12500/-ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ * ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ* ਿਵਰੁੱ ਧ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਿਹਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਤਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ)  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨਾੜ ਨੰੂ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 

ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸ* ਿਜਵ7 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ8 ਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ 

ਆਕਸਾਈਡ ਆਿਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ* ਿਵੱਚ ਸਾਹ, ਅੱਖ* ਿਵੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ* ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹ ੋ

ਜ*ਦਾ ਹੈ। ਉਨ* ਿਕਹਾ ਿਕ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੈਸ* ਕੋਿਵਡ-

19 ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਿਦਆਂ ਹੋਰ ਵੀ  ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ* ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈ ਿਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹਵਾ ਨੰੂ ਪ�ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤ  ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
  
       ਉਨ* ਿਕਹਾ ਿਕ ਫਸਲੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕ* ਿਕਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਦਰੱਖਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ*ਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਕਸਾਨ* ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਂਡੇ ਖੇਤ* ਅਤੇ ਖੇਤ* ਦੀਆਂ ਵੱਟ* 

<ਪਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ* ਅੰਿਡਆਂ ਤ  ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤ  ਪਿਹਲ* ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ 

ਜ*ਦੇ ਹਨ। ਉਨ* ਿਕਹਾ ਿਕ  ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤ  ਬਾਅਦ ਤਵੀਆਂ ਜ* ਉਲਟਾਵ7 ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਾੜ ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ 

ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ�ਦੂਸਤ 

ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ। ਉਨ* ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੜੀ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੱੁਕਾ ਹੈ ਤ* ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ 

ਉਪਰੰਤ ਵੱਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਜ* ਉਲਟਾਵ7 ਹੱਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨੰੂ ਵਾਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ। 

ਡਾ: ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਵਲੋ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 

ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ  

  
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ,14 ਮਈ (      ) 
  
         ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼* ਤਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾ: ਐਚ.ਐਨ 

ਸ਼ਰਮਾ ਿਸ਼ਵਲ ਸਰਜਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼* ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਡਾ: ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰ: 

ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਨੂਰਪਰੁ ਬੇਦੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ 

ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
  
         ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ  ਡਾ: ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨ)  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ/ਪ�ਸਾਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ 

ਅਧੀਨ ਪDਦੇ ਿਪੰਡ* ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ* ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ’ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 

ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨ)  ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁFਕਲ* ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ  ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦFਾ ਿਨਰਦੇF* ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
  
       ਉਨ * ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਦFਾ ਿਨਰਦੇF* ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਪੰਚ/ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ./ਕਾਿਮਆਂ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ Fੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ* ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇF* ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ 

ਿਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ* `ਤੇ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮ7 ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ7 ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ 

ਸਮ7 ਿਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ*, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ 

ਥ* `ਤੇ ਇਸ ਤਰ* ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ 

ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ: ਿਸਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 

ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਆਿਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
  
         ਡਾ: ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੁਖਾਰ ਜ* ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਿਜਵ7 ਖੰਘ/ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ* ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਿਮਲਾਉਣ ਜ* ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਬਨ* ਕੰਮ ਤ  ਨਾ ਘੰੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ * ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ/ਸਾਈਟ ਤ  ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ * ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਪੰਚ/ਜੀਆਰਐਸ ਸਮੇਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮ7 

ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਵਰਤ  ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਦFਾ-ਿਨਰਦੇF* ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਦਆਂ, ਉਨ * ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ* `ਤੇ ਲੋੜ=ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ* ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜਦ  ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਥ* ਨੰੂ 40 ਸੈਿਕੰਡ 



ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ* ਧੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਥੇਲੀ, ਹੱਥ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ, Lਗਲ* ਅਤੇ ਅੰਗੂਠ)  ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ* 

ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰF ਗਈ ਹੈ। <ਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੰਮ Fੁਰੂ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲ* ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ  ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਣੋੇ ਚਾਹੀਦ ੇ

ਹਨ। 
  
             ਉਨ * ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ/ਖੰਘ/ਿਛੱਕ/ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁFਕਲ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ,ੇ ਤ* ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮ7 ਿਸਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 

ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ  ਇਨਫੈਕFਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਉਹਨ* ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ/ਸਨ1 ਕਸ ਇੱਕਿਠਆਂ ਨਹ= ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।  
  
         ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ  ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਜ*ਦਾ ਹੈ ਤ* ਉਸ ਨੰੂ 

ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ= ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 0172-

2920074/088720-90029 ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਤ* ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ 

ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
                                                                ------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ। 
 

ਅਸ= ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹ* ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਿਜੱਤੀਆਂ ਜ*ਦੀਆਂ ਹਨ-ਕਨੂ ਗਰਗ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਤ  ਡਰਨ ਦੀ ਨਹ= ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ* ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਿਗੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨ1 ਟਾਈਜੇਸ਼ਨ- 

ਿਵਕਾਸ <ਪਲ 

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ  ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ-ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ 
 

ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, 14 ਮਈ      (  ) 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 

ਸਮੇਤ ਸਮੱੁਚੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਵFੇF ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਸ�ੀ 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕਨੂ ਗਰਗ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਵੀ 

ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ* ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਨ * ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ* ਵੱਲ  ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 

ਪੂਰਨ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ* ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਠੱਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
  

ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਕਾਸ ਉਪਲ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹ*ਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ  ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤ  ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ* ਤੇ ਫੌਿਗੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨ1 ਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ Fਿਹਰ ਿਵਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ * ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ 

ਸਾਧਨ* ਰਾਹ= ਲੋਕ* ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ  ਵੱਧ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ�ੇਿਰਆ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ * ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਨਗਰ ਕOਸਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮ* ਦੁਆਰਾ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 

ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ* ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼* ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ * ਲੋਕ* ਨੰੂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਕੇ 

ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ। ਿਕLਿਕ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
  

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨ)  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ  ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਹ=। ਉਨ * ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਦFਾ ਿਨਰਦੇF* ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ * ਲੋਕ* ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਕੱਲੇ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਨਹ= ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਮ 

ਲੋਕ* ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਕ ਤ  ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ  ਿਨਕਲੇ 

ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ  ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ 

ਲਾਗ ਤ  ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ* ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੋ ਕੋਈ ਨਹ= ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ, ਜਦ  ਤੱਕ ਤੁਸ= ਖੁੱ ਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਹ= ਬਚਾLਦੇ। ਇਸ ਦੇ 

ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ 

ਸਰੀਰ* ਿਵੱਚ ਰੋਗ* ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 

ਹੋਣ ਤ  ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਿਵੱਚ 

ਰਹੇ । ਇਸ ਸਮ7 ਅਸ= ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹ* ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਿਜੱਤੀਆਂ ਜ*ਦੀਆਂ ਹਨ । 


