1/31391/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
-ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਦਫਤਰਾਂ ਜ਼ਿਿੱਚ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ
ਲ੍ਈ ਿਰੂਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
*ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ-ਸੰ ਿੂ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 5 ਜੂਨ:
ਿਿੱਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਠਿੱਲ੍ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿੰ ਤਿ ਨਾਲ੍ ਜੋ ਜ਼ਿਸ਼ਨ
ਫਜ਼ਤਹ ਚਲ੍ਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਿੂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਦਫਤਰੀ ਕੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਿਰਤਨ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਸੰ ਿੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿਚਾਰੀ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਜ਼ਿਿੱਚ ਸਹੀ, ਸਿੇਂ ਜ਼ਸਰ ਅਤੇੇੇ ਪਰਿਾਜ਼ਨਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਜ਼ਿਕਸਤ ਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲ੍ੋ ਡ ਕਰਨਿੇ। ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਚਕਾਰ
ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਦੋ (2) ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰਿੱਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਫਤਰਾਂ ਜ਼ਿਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿਿਸਥਾ
ਕਰਨਿੇ। ਹਰੇਕ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਿੂੰ ਹ ਤੇ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਿੈਨਅਲ੍ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੋਜ਼ਟਸਾਂ, ਯਾਦ-ਪਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਭੌਜ਼ਤਕ ਫਾਈਲ੍ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ । ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਿ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ, ਈ-ਦਫਤਰ, ਅਜ਼ਿਕਾਰਤ ਈਿੇਲ੍, ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ, ਐਸ.ਐਿ.ਐਸ.
ਿਟਸਐਪ ਹੋਰ ਇਲ੍ੈ ਕਟਰੋਜ਼ਨਕਸ ਿਾਜ਼ਿਅਿ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
ੳਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਿਾਈ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਸੇ ਨਾਲ੍ ਹਿੱਥ ਜ਼ਿਲ੍ਾਉਣ ਜਾਂ ਿਲ੍ੇ ਲ੍ਿੱਿਣ ਤੋਂ
ਪਰਹੇਜ ਕਰਨ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਿੱਚ ਬੇਲ੍ੋੜਾ ਘੰ ਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸਰਫ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਨਰਿਾਰਤ ਜਿਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰ ਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਜਨਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਕਤੇ ਿੀ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕਿੱਠ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਲ੍ਆਰੇ, ਪਾਰਜ਼ਕੰ ਿ ਆਜ਼ਦ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਿਚਾਰੀ ਆਪਸੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ ਲ੍ਈ
ਇੰ ਟਰਕੌਿ ਇਲ੍ੈ ਕਟੋਜ਼ਨਕਸ ਿੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ੍ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 20 ਤੋਂ 40 ਸੈਜ਼ਕੰ ਡ ਤਿੱਕ ਿੋਣ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਖਾਰ ਜਾਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 (ਖਾਂਸੀ/ਜ਼ ਿੱਕਾਂ/ਸਾਹ ਲ੍ੈ ਣ ਜ਼ਿਿੱਚ ਿਸ਼ਕਲ੍), ਦੇ ਲ੍ਿੱ ਣਾਂ ਤੋਂ
ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੈ-ਇਿੱ ਾ ਨਾਲ੍ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਿਿੱੇਖੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਏਅਰ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਾਪਿਾਨ 24-30 ਸੈਂਟੀਿਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਿਚਕਾਰ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ । ਿੈਂਟੀਲ੍ੇ ਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਦਫਤਰ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਚ ਨਿੀ ਨੂੰ 40-70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਿੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇ।

1/31423/2020
ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 92 ਫੀਸਦੀ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਿੰ ਡ ਿਕੰ ਿਲ੍ ਹੋਈ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
*ਸਿਿੱਚੀ ਿੰ ਡ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹੈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ
ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ, 5 ਜੂਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਿਿੱਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਿਾਲ੍ੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਜ਼ਿਸ਼ਨ
ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਪਰਿਾਨ ਿੰ ਤਰੀ ਿਰੀਬ ਕਜ਼ਲ੍ਆਣ ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿੰ ਡ ਦੇ ਕੰ ਿ ਨੂੰ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਿਕੰ ਿਲ੍ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਿਆ
ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਿੂ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕੀਿ ਤਜ਼ਹਤ
ਜ਼ਤੰ ਨ ਿਹੀਜ਼ਨਆਂ ਲ੍ਈ ਪਰਤੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ 15 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਦਾਲ੍ ਪਰਤੀ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਿਹਿੱਈਆ
ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਸੰ ਿੂ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰ ਿ ਨਾਲ੍ ਿਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਿੰ ਡ ਸਿੇਂ ਜ਼ਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਨਾਜ ਿੰ ਡ ਦੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਕੰ ਿ ਨੂੰ
ਜਲ੍ਦ ਹੀ ਿਕੰ ਿਲ੍ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਿੇਿਾ।
ਇਸ ਸਬੰ ਿੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆ ਜ਼ਿਲ਼੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸਰੀ ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਿਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੌਿੀ ਅੰ ਨ
ਸਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲ੍ਿੱਖ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਜ਼ਿਿੱਚੋਂ 1 ਲ੍ਿੱਖ 42 ਹਜਾਰ
ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿੱਕ ਜ਼ਤੰ ਨ
ਿਹੀਜ਼ਨਆਂ ਦਾ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਉਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਉਨਾਂ ਅਿੱਿੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿਣਿਿੱਤਾ ਨਾਲ੍ ਕੋਈ ਸਿਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਿੱਕ ਿਣਿਿੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਹੀ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 81570 ਕਇੰ ਟਲ੍
ਕਣਕ ਅਤੇ 3856 ਕਇੰ ਟਲ੍ ਦਾਲ੍ ਦੀ ਿਫ਼ਤ ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚਿੱਕੀ ਹੈ।

1/31424/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 8.79 ਲ੍ਿੱਖ ਰਪਏ ਦਾ ਜਰਿਾਨਾ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
*ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਿੱਚ ਥਿੱਕਣ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆ ਨੂੰ 28 ਹਿਾਰ ਰਪਏ ਦਾ ਿਰਿਾਨਾ
*ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 5 ਜੂਨ:
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋ ਕਰੋਨਾ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਫੇੇਲ੍
ੈ ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਕੋਜ਼ਿਡ ਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲ੍ਾਜਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਥਿੱਕਣ 'ਤੇ ਜਰਿਾਨਾ
ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਜ਼ਲ੍ਸ ਿਖੀ ਸਰੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਜ਼ਲ੍ਸ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਿਿੱਲ੍ੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਕਿਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ
ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਕੇ ਲ੍ਿਾਕੇ ਉਲ੍ੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆ ਦੇ ਚਾਲ੍ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 21
ਿਈ ਤੋ ਲ੍ੈ ਕੇ 4 ਜੂਨ ਤਿੱਕ ਕਿੱਲ੍ 3213 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਚਲ੍ਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਰਾਹੀ
8,79,900 ਲ੍ਿੱਖ ਰਪਏ ਦਾ ਜਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਥਿੱਕਣ ਿਾਲ੍ੇ 225 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਹਿਾਰ
ਰਪਏ ਦਾ ਜਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ।
ਉਨਹਾਂ ਆਿ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰ ਿੀ ਹਕਿਾਂ ਦੀ ਇਨ ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਕਿਾਂ
ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੇਿਲ੍ ਜਰਿਾਨੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਹਰ ਇਿੱਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਇਨਹਾਂ ਹਕਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਜੰ ਿੇਿਾਰੀ ਸਿਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ਼ਿਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਹਿ ਯੋਿਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਨਹਾਂ ਿਤਲ੍ਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੰ ਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲ੍ਆ
ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿੇਲ੍ੇ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਨ ਰਿੱਖੀਏ।

1/31435/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ੍ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਲ੍ਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਿ ਿਲ੍ੋਂ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਿਚ
ਲ੍ਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ
* ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਜ਼ਿਤ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਿਲ੍ੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 5 ਜੂਨ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਿੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਿ ਿਲ੍ੋਂ
ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ੍ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਿਿੱਚ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਅਜ਼ਭਆਨ ਚਲ੍ਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਿੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਿਿੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਿਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਬਲ੍ਾਕਾਂ ਜ਼ਿਖੇ
ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲ੍ਿਾ ਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਿਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਿਿੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲ੍ਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਿਾਹੂਆਣਾ ਬੋਦਲ੍ਾ, ਡਿੱਬਿਾਲ੍ਾ
ਕਲ੍ਾਂ, ਇਸਲ੍ਾਿ ਿਾਲ੍ਾ ਅਤ ਜੋੜਕੀ ਅੰ ਿੇਿਾਲ੍ੀ ਜ਼ਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਿਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਜ਼ਿਿੱਚ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ੍ ਦਾ ਹਾਲ੍ੇ ਤਿੱਕ ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਅਿਾਊ ਪਰਬੰਿਾਂ ਨੂੰ ਿਕੰ ਿਲ੍ ਕਰਨ
ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਜ਼ਿਤ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਿਲ੍ੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਿ ਦੀ ਿਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਿ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਿੀ ਜ਼ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ
ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਿਲ੍
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਅੰ ਜ਼ਿ੍ਰਤ ਜ਼ਕਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਰਾਜ ਦਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਹਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਅਜੈ ਕਿਾਰ ਿੌਜੂਦ ਸਨ।

1/31473/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਿਾਤਾਿਰਣ ਜ਼ਦਸਿ ਿੌਕੇ ਨਿਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਿਿੱਲ੍ੋਂ 20 ਪੌਦੇ ਲ੍ਿਾਏ
*ਸਜ਼ਹਰ ਨੰੇੂ ਸਾਫ਼ ਸਥਰਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ ਿਜ਼ਹੰ ਿ ’ਚ ਨਿਰ ਕੋਸਲ੍ ਨੰੇੂ
ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਕਰਨ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਾਸੀ-ਰਿਨੀਸ ਕਿਾਰ
* ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲ੍ਾਸਜ਼ਟਕ ਦੇ ਬਣੇ ਪੋਲ੍ੀਥੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕ ਕੀਤਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 5 ਜੂਨ
ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਿਾਤਾਿਰਣ ਜ਼ਦਿਸ ਿੌਕੇ ਨਿਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਰੇਲ੍ਿੇ ਰੋਡ ਨਜ਼ਹਰੀ ਪਾਣੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕੰ ਪੋਸਟ ਯਜ਼ਨਟਾਂ
’ਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 20 ਪੌਦੇ ਲ੍ਿਾਏ ਿਏ। ਇਸ ਸਬੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਕਾਂਰਜ ਸਾਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਿਾਰ ਨੇ
ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਫ਼-ਸਥਰਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹਤ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਰੋਲ੍ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਸਾਡਾ ਕੰ ਿ ਪੌਦੇ ਲ੍ਿਾਉਣ ਤਿੱਕ ਹੀ ਖਤਿ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਸਿੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ੍ ਬਹਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੇੂ ਿਾਤਾਰਿਣ ਨੰੇੂ ਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਨੰੇੂ ਸਾਫ਼ ਸਥਰਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ ਿਜ਼ਹੰ ਿ ’ਚ ਨਿਰ ਕੋਸਲ੍ ਨੰੇੂ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ
ਸਹੂਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਇਕ ਇਲ੍ੈ ਕਟਰਾਜ਼ਨਕ ਿੇਸਟ ਬਾਕਸ ਹੋਟਲ੍ਾ ਬਾਜਾਰ ਨੇੜੇ ਪਰਤਾਪ ਬਾਿ ਜ਼ਿਖੇ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਨਹਾਂ
ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਾਕਸ ਲ੍ਿਾਉਣ ਦਾ ਿੰ ਤਿ ਰੋਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਇਲ੍ੈ ਕਟਰਾਜ਼ਨਕ ਿਸਤਾਂ ਪਰਾਣੇ ਿੋਬਾਈਲ੍ ਫੋਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੈਲ੍,
ਪਰਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਜ਼ਪਉਟਰ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਸਿਾਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜ਼ਿਿੱਚ ਨਾ ਸਟ ਕੇ ਉਸ
ਬਾਕਸ ਜ਼ਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਪਲ੍ਾਸਜ਼ਟਕ ਕਲ੍ੈ ਕਸਨ ਬਾਕਸ ਿੀ ਲ੍ਿਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ
ਪਲ੍ਾਸਜ਼ਟਕ ਬੋਤਲ੍ਾਂ, ਪਲ੍ਾਸਜ਼ਟਕ ਕਚਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਿਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲ੍ਾਸਜ਼ਟਕ ਦੇ ਬਣੇ ਪੋਲ੍ੀਥੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ 20 ਬੈਿਾਂ ਦੀ ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਲ੍ਾਸਜ਼ਟਕ ਦੇ ਬੈਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲ੍ਈ ਿੀ
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ, ਿੋਟੀਿੇਟਰ ਰਾਜ ਕਿਾਰ, ਸੰ ਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ, ਸਪਰਿਾਈਿਰ ਸਰਜ ਕਿਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼
ਕਿਾਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਿਾ ਲ੍ਿ ਕਸ਼ ਤੇ ਬਲ੍ਰਾਜ ਿੌਜਦ
ੂ ਸਨ।

