1/29973/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗਜ਼ਤਜ਼ਵਧੀ ’ਤੇ ਨਿਰ ਰੱ ਖਣ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼
*ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਥੱ ਕਣ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆ ਦੇ ਚਾਲ੍ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ-ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
*ਸਫ਼ਾਈ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 2 ਜੂਨ:
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਪਜ਼ਲ੍ਸ ਅਤੇ ਜ਼ਸਵਲ੍
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਅਜ਼ਹਿ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਪਜ਼ਲ੍ਸ ਅਤੇ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਿਤੌਰ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਯਕਤ 11 ਟੀਿਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਗਜ਼ਤਜ਼ਵਧੀ ’ਤੇ ਨਿਰ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ
ਿਾਹਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਦੇ ਹੀ ਤਰੰ ਤ ਜ਼ਸਹਤ ਟੀਿਾਂ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਿੇਲ੍ ਕਰਕੇ ਸਿੰ ਧਤ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲ੍ੋ ਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ੍
ਸਾਿੀ ਸਿਾਜ ਪਰਤੀ ਨੈਜ਼ਤਕ ਜ਼ਜੰ ਿੇਵਾਰੀ ਵੀ ਿਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸਿੇਂ ਵੱ ਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਿਣਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ
ਕਰੀਏ।
ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿਾਹਰ ਸਟੀਕਰ ਲ੍ਾਿਿੀ
ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲ੍ੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਹਿਾਰ ਰਪਏ ਜਰਿਾਨਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਉਸ ਜ਼ਵਰੱ ਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ
ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਿਾਸਕ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 500 ਰਪਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਥੱ ਕਣ ਵਾਲ੍ੇ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਰਪਏ
ਜਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਾਇਿ ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ਦਾਰ, ਿੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਅਹੱ ਦੇ ਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਸਿੂਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲ੍ੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਤੋਂ ਐਪੀਿੈਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਿੀਿ ਐਕਟ 1897 ਦੇ ਜ਼ਨਯਿਾਂ
ਤਜ਼ਹਤ ਜਰਿਾਨਾ ਵਸੂਲ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਸਿੂਹ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਆਲ੍ੇ ਦਆਲ੍ੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਵਿ
19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਿੇਂਗ,ੂ ਜ਼ਚਕਨਗਣੀਆ ਦੇ ਿਚਾਅ ਲ੍ਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਹਤਰ ਿਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਗਾਿੀ ਿਰਸਾਤੀ ਿੌਸਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਸੀਵਰੇਿ ਜ਼ਸਸਟਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰ ਿ ਨੂੰ ਿਕੰ ਿਲ੍ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੰ ਦਗੀ ਕਾਰਣ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਜ਼ਲ੍ਸ ਿਖੀ ਸਰੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਸਿੂਹ ਪਜ਼ ਲ੍ਸ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ
ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਇੰ ਨ ਜ਼ਿੰ ਨ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਜ਼ਦੱ ਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ
ਸਾਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੱ ਕਣ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆ ਦੇ ਚਾਲ੍ਾਨ ਕਰਕੇ ਿਰਿਾਨਾ
ਵਸੂਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜ਼ਜਆ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸਰੱ ਜ਼ਖਆ ਦੇ
ਿੱ ਦੇਨਿਰ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਿਾ. ਆਰ.ਪੀ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਾਸ) ਨਵਲ੍ ਰਾਿ,
ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ. ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ੍, ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਿਾਦ ਸਭਾਸ਼ ਖੱ ਟਕ, ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਅਿਹੋਰ
ਜਸਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿਰਾੜ੍, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਰਿਨੀਸ ਕਿਾਰ, ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਚੰ ਦਰ ਿੋਹਨ
ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋ ੋਰ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਅਤੇ ਪਜ਼ਲ੍ਸ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
-ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੰ ੂ ਗਰੀਨ ਿੋਨ ’ਚ ਿਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
*ਰੋਿਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ ਅੰ ਦਰ ਹੱ ਥ ਥੋਣ, ਿਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਧਆਨ
*ਸੰ ਭਾਜ਼ਵਤ ਜ਼ਟੱ ਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਿਲ੍ੇ ’ਤੇ ਕਾਿੂ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਟੀਿਾਂ ਤਾਇਨਾਤ
*ਹਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਟੱ ਿੀ ਦਲ੍ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀ, ਅਫਵਾਹਾ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਕਸਾਨ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 2 ਜੂਨ
ਪੰ ਜਾਿ ਦੇ ਿੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ’ਤੇ ਕਾਿੂ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ
ਿਜ਼ਹੰ ਿ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਅੱ ਜ ਪਰੈਸ ਕਾਨਰਫੰ ਸ ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗਰੀਨ
ਿੋਨ ’ਚ ਿਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ। ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਹਣ ਤੱ ਕ 46 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ 44 ਿਰੀਿ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿੀਤੇ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਆਏ 2 ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਜਲ੍ਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ’ਚ ਚਲ੍ੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆ ਦੇ ਨਾਿ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ੇ ਦੀ
ਜ਼ਸਹਤ ਸਰੱ ਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਹੱ ਥ ਥੋਣਾ, ਿਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਜ਼ਵਸੇਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ੍ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ਈ ਹਰ ਵੇਲ੍ੇ ਕਾਰਿਸੀਲ੍ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਿਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਖੱ ਲ੍ਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਚੇਤ
ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨੈਜ਼ਤਕ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਗਲ੍ੀ, ਿਹੱ ਲ੍ੇ ਅੰ ਦਰ
ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਿਾਹਰੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਿਾਰੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲ੍ਾਿਿੀ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕਰੇ। ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸਦੇ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਰਾ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ੍ ਦਾ ਜਵਾਿ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਹਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਟੱ ਿੀ ਦਲ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀ ਹੈ
ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ ਲ੍ੋ ੜ੍ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਿਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਸੰ ਭਾਜ਼ਵਤ ਜ਼ਟੱ ਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਿਲ੍ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਲ੍ਈ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਤੋਂ ਪਖਤਾ ਪਰਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਖੇਤਿਾੜ੍ੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੰ ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲ੍ਿੇਲ੍ ਰੱ ਖ ਕੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਿਾਰਿਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਤੱ ਖੀ ਨਜਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੰ ਭਾਜ਼ਵਤ ਜ਼ਟੱ ਿੀ ਦਲ੍ ਦੀ ਸਿੱ ਜ਼ਸਆ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰ ਪ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱ ਿੀ ਿਾਤਰਾ ’ਚ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰ ਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱ ਗਰੀ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਜ਼ਲ੍ਖਤੀ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਕੰ ਵਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੀ ਿੌਜੂਦ ਸਨ।

