ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1
1/25171/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ’ਤੇ ਿੋਰ ਿਧੇਰੇ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
* ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਾਰੀ -ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 16 ਿਈ
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਪਰਤੀ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਿਰੇਕ ਿਾਰਡ, ਗਲ੍ੀ,
ਿੁਿੱਲ੍ੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਲ੍ਈ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ
ਬਾਿਜੂਦ ਿੁਿਰਲ੍ੀ ਕਾਤਾਰ ’ਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਨਭਾਈਆ ਜਾ ਰਿੀਆ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ੍ੇ -ਦੁਆਲ੍ੇ
ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਲ੍ੈ ਣ ਆਉਂਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗੱਲ੍ਾ
ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲ੍ਗ ਅਲ੍ਗ ਿੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਿੋਰ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਸਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਰਿਨੀਸ ਕੁਿਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ
ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਾਰੀ
ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਿੇਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗਲ੍ੱਬਿ, ਿਾਸਕ
ਅਤੇ ਿੋਰ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦਾ ਸਿਾਨ ਿੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿੀ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਿਚੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਕੁਲ੍ੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਿਾਿੀਰ ਕਲ੍ੋ ਨੀ, ਅਗਰਸੇਨ
ਚੌਂਕ, ਜੱਜ਼ਟਆ ਿੁਿੱਲ੍ਾ, ਅਬੋਿਰੀ ਰੋਡ, ਗਊਸ਼ਾਲ੍ਾ ਰੋਡ, ਪਰਤਾਗ ਬਾਗ, ਜ਼ਸਿਲ੍ ਲ੍ਾਈਨ, ਡੈਡ ਰੋਡ, ਬਾਦਲ੍ ਕਲ੍ੋ ਨੀ,
ਝੀਿਰ ਿੁਿੱਲ੍ਾ, ਜ਼ਸ਼ਿਪੁਰੀ ਰੋਡ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਜ਼ਰੱਧੀ ਜ਼ਸਧੀ ਕਲ੍ੋ ਨੀ, ਉਡਾਂ ਿਾਲ੍ੀ ਬਸਤੀ, ਅੰ ਨੀ ਜ਼ਦੱਲ੍ੀ, ਜ਼ਸਿਲ੍
ਲ੍ਾਈਨ, ਆਰੀਆ ਨਗਰ, ਨਿੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਕੂੜਾ ਜ਼ਡਪੂ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਿਚ ਬਣੇ ਪਬਜ਼ਲ੍ਕ
ਟੁਆਇਲ੍ਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਬਸਤੀ ਿਜੂਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਝੁਲ੍ੇ ਲ੍ਾਲ੍ ਕਲ੍ੋ ਨੀ, ਗਾਂਧੀ
ਨਗਰ, ਪਾਰਕ ਿਾਲ੍ੀ ਗਲ੍ੀਆਂ, ਰਾਜਪੁਤ ਧਰਿਸ਼ਾਲ੍ਾ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਗਲ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ 12 ਨੂੰ
ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ

ਿੰ ਡੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰੀਦ ਿੋਈ- ਰਾਜ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਿਜ਼ਿਰਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 16 ਿਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਰਾਜ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਿਜ਼ਿਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਿ ਦੀਆਂ ਿੰ ਡੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਚੱਲ੍ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੰ ਡੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਕਣਕ
ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਖੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ 761016 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿੱਲ੍ੋਂ 761010 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 209784 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿੱਲ੍ੋਂ 51206 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ,
ਿਾਰਕਫੈੱਡ ਿੱਲ੍ੋਂ 204138 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿੱਲ੍ੋਂ 184648 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿੇਅਰਿਾਊਸ ਿੱਲ੍ੋਂ
111234 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 696391 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ
ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਗ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਗ ਜ਼ਿੱਚ ਤੇਜੀ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਿੀ ਜਾਰੀ ਿੈ।

