
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਬਜ਼ ੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣ ੇਆਇਆ 

 ਐਕਜ਼ਿਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਣਤੀ 10 ਹੋਈ 

 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 5 ਜੂਨ 

 ਬਜ਼ ੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਿਿ ਕੇਸ ਅੱਜ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇ

ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਅੱਜ 102 ਨੈਿੇਜ਼ਿਿ 

ਜ਼ਰਪੋਰਿਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਂਹਨ।  

 ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਪਾਜੀਜ਼ਿਿ ਆਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਿਿ ਆਏ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 

ਜ਼ਿਣਤੀ 60 ਹੋ ਿਈ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 50 ਲੋਕ  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪੱੁਜ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਕੇਸ ਐਕਜ਼ਿਿ ਹਨ। ਜਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ 

ਕੋਈ ਮਤੌ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਜੋ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਿਿ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਿਿ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ 

ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਜ਼ਹਸੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 
 ਇਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ 

ਜਰੂਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਛੋਿ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜੁਿਰ ਜ਼ਬਲਕੁੱ ਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨੋ ਅਤ ੇ

ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਲ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਿੇ। 
   I/31393/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ 

ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ,ੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਿੇਿਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਿਰਿੇ 

 ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਜ਼ਹਨਣ ਿਾਜ਼ਲਆ ਂਨੰੂ ਹੋਿੇਿਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 
 ਹੋਮ ਕਆੁਰਨਿਾਈਨ ਤੜੋਨ ਿਾਜ਼ਲਆ ਂਤ ੇਹੋੇੇਿੇਿੀ ਸਖ਼ਤੀ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਿਾਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਿਰੱੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 5 ਜੂਨ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ ਦ ੇਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਿਰੇਿ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤ ੇਫਜ਼ਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿੇਿੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਜ਼ਹੱਤ ਜ਼ਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ 

ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਿਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 

 ਕੋਜ਼ਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਿਬੂਤ ਕਰਜ਼ਦਆ,ਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਿਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ 

ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। 

 ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱ ਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਲਆ 

ਜ਼ਿਆ ਹੈੇੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਿ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿੌੀ ਘੰਿੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਜ਼ਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਕਿਰੀ ਜ਼ਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਬੂਾ ਬਣ ਜ਼ਿਆ। 

 ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਾ 
ਪਾਉਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ ਘਰੇਲ ੂਕਆੁਰਨਿੀਨ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ, 

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਥੁੱ ਕਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ / ਿਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦ ੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ, ਕਾਰਾਂ 

2000 ਰੁਪਏ ਅਤ ੇਆਿੋ ਜ਼ਰਕਸ਼ਾ / ਦੋਪਹੀਆ ਿਾਹਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ। 

 ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਅਜ਼ਧਕਾਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਿ ਐਕਿ, 1897 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਿਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਿੁਰਮਾਨੇ 

ਲਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 

ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਐਕਿ, 1897 ਦ ੇ ਜ਼ਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
I/31421/2020 

 



 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਭਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆ ਂਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆਿਾਂ ਅੱਜ ਿੀ ਸਾਡੀਆ ਂਜੀਿਨ ਰਾਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਦਲ 

 ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 
 ਜ਼ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਸੁਣੀਆ ਂਮੁਸਜ਼ਕਲਾਂ 

 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 5 ਜੂਨ 

 ਭਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 622ਿੇਂ ਜਨਮ ਜ਼ਦਹਾੜ ੇਮੌਕ ੇਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਿ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 

ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਿਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਿੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਿਨ ਰਾਹਾਂ ਰੌਸਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਮਨੱੁਿਤਾ ਦੀ ਸਿੇਾ, ਸਾਂਤੀ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦੇ ਜ਼ਦੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੱਜ ਪਰਣ ਕਰਾਂਿੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਨਾਂ ਪਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਜ਼ਤਕਾਰ ਹੋਿੇਿਾ। ਉਨਾਂ ‘ਭਿਤੀ ਲਜ਼ਹਰ’ ਦ ੇ

ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਭਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੰੂ ਫੁੱ ਲ ਭੇਂਿ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਤਿੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਿਸਿ ਸਾਂਤੀ ਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੋ 

ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸਦੀਆ ਂਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਿੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਘਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੋਂ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ 

ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆ ਂਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆਿਾਂ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨ ਅਤ ੇਜ਼ਫਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਜੀਿਨ ਦੀਆ ਂਰਾਹਾਂ 

ਜ਼ਿਚ ਚਾਣਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ਾਲ ਿਾਂਿ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਭ ਜ਼ਦਹਾੜੇ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਭੁਕਾਮਨਾਿਾਂ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ 

ਸਮੇਂ ਪਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਕੋਜ਼ਿਡ ਸੰਕਿ ਦੇ ਿਾਕਰ ੇਲਈ ਅਤ ੇਮਨੱੁਿਤਾ ਦੀ ਸਿੇਾ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਮਰਜ਼ਪਤ 

ਕਰੀਏ। 
 ਇਸ ਮੌਕ ੇਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਕੰਨੀ ਿੂਬਸੂਰਤ ਿੱਲ ਹੈ ਜ਼ਕ ਭਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਿਮਨ ਜ਼ਦਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ 

ਿਾਤਾਿਰਨ ਜ਼ਦਹਾੜਾ ਇਕੋ ਜ਼ਦਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਿਾਤਾਿਰਨ ਜ਼ਦਿਸ ਦਾ ਜ਼ਜਕਰ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂ

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੀ ਹੌਂਦ ਸਾਡੇ ਚੌਜ਼ਿਰਦੇ ਤ ੇਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇ

ਚੌਜ਼ਿਰਦ ੇਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਆਪਣ ੇਰੋਜਮਰਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਜ਼ਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਜ਼ਕ 

ਸਾਡੀਆ ਂਿਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਾਤਾਿਰਨ ਨੰੂ ਘੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱੁਜੇ। 
 ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦ ੇਬਜਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਕ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਸੰਕਿ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਜੱੁਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਿਾਿਾ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ 

ਇਸ ਮੁਸਜ਼ਕਲ ਦੌਰ ਜ਼ਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਚ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੀ ਚਲਦੇ ਰੱਿ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਰੱਿਦ ੇਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਿੀ 

ਰੱਿ ਸਕੀਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਚ ਫਜ਼ਤਹ ਮਨੱੁਿਤਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਿੇਿੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀਆ ਂਨੰੂ 

ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜ਼ਦੱਤਾ। 
 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਰਆ ਸਮਾਜ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਹਣਾ ਚੌਕ ਮਾਰਜ਼ਕਿ, ਅਿਰਿਾਲ ਸਿਰੀਿ ਆਜ਼ਦ ਬਾਜਾਰਾਂ ਜ਼ਿਚ 

ਦੁਕਾਨ ਦਰ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਮੁਸਜ਼ਕਲਾਂ ਸਣੁੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕ ੇਤ ੇਹੀ ਮੁਸਜ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 



ਸਬੰਧੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 
 ਇਸ ਮੌਕ ੇਨਿਰ ਸੁਧਾਰ ਿਰੱਸਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰੀ ਕੇਕ ੇਅਿਰਿਾਲ, ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਪਰਧਾਨ ਸਰੀ ਅਰੁਣ ਿਧਾਿਨ, ਸਰੀ ਪਿਨ 

ਮਾਨੀ, ਸਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝੰੂਬਾ, ਸਰੀ ਰਾਜਨ ਿਰਿ, ਸਰੀ ਰਾਜੂ ਭੱ ੇਿਾਲਾ, ਸਰੀ ਸਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰੀ ਹੇਂਮਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ, ਸਰੀ 

ਨੱਥੂਰਾਮ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। 
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