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1/25964/2020
ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
-ਕੋਜ਼ਿਡ-19ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਪਰਿਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
*ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਦਾ ਿਿੱ ਢਲ੍ਾ ਫਰਿ-ਸੰ ਧੂ
*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਿਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਪਰਿਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਹਕਿਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਲ੍ਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ
ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਿਸਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੇ ਹਲ੍ ਲ੍ਈ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਿਜ਼ਹੰ ਿ ਦੌਰਾਨ
ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਿਧਾ ਨੂੰ ਿਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਜ਼ਿਭਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਹਾਿਰੀ ’ਚ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਕੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਿੇਂ ਿਾਹੌਲ੍ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਸ .ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਕੰ ਿਾਂ ਲ੍ਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਿ ਕਾਿ ਿਾਲ੍ੇ ਜ਼ਦਨ ਪਹੰ ੁਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਊਨਹਾਂ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਾਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਦਾ ਿਿੱ ਢਲ੍ਾ ਫਰਿ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਾਿਾਰਾਂ, ਗਲ੍ੀਆਂ, ਿਹਿੱ ਜ਼ਲ੍ਆਂ ਅੰ ਦਰ ਭੀੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਨਹਾਂ ਕੰ ਿ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਿੇ।
ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਕੰ ਿਾਂ ਲ੍ਈ ਆਏ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਦੀ ਖੂਬ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ
ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੰੁੂ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਸਜ਼ਿਧਾ ਲ੍ਈ ਕਾਊਂਟਰ ਜ਼ਸਸਟਿ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਕੰ ਿ ਦੀ ਜ਼ਜਿੱ ਥੇ
ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ .ਆਰ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰ ਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਿ. ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਭਾਸ਼ ਖਿੱ ਟਕ, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਈ
ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਿਜ਼ਹਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਸਿਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਹੋਰ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

1/25978/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲ੍ਈ ਅਨਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ 140.40 ਲ੍ਿੱਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ- ਿੋਹਨ
ਲ੍ਾਲ੍ ਸੂਦ
*ਪੰ ਜਾਬ ਅਨਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਜ਼ਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਿੀ
*ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਰਕਿ 323.91 ਲ੍ਿੱਖ
ਿੰ ਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰੰ ਭ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਿਈ:
ਪੰ ਜਾਬ ਅਨਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਜ਼ਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਅਨਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ
ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲ੍ਈ 140.40 ਲ੍ਿੱਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਚੇਅਰਿੈਨ ਇੰ ਜ: ਿੋਹਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਸੂਦ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਜ਼ਿਚ ਆਰਜ਼ਥਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਤ ਹੀ ਨਕਾਰਤਿਕ ਪਰਭਾਿ ਜ਼ਪਆ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜ਼ਦਸਾ
ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆ ਅਨਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਬੈਂਕ
ਟਾਈ ਅਪ ਸਕੀਿ ਤਜ਼ਹਤ 1404 ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 140.40 ਲ੍ਿੱਖ ਰਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਿੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਸਬੰ ਧਤ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਿਚ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਨਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ੇ ਕਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਆਪੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰੂ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਭਗ ਅਿੱ ਠ ਤੋਂ ਨੌਂ
ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਿੀ ਨੂੰ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਇਸ
ਜ਼ਭਆਨਕ ਸਿੇਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬਹਤ ਿਿੱ ਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਿਾਲ੍ੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਹੈ।
ਇੰ ਜ: ਿੋਹਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਿਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਿਾਂ ਅਧੀਨ ਿੀ ਸਾਲ੍
2019-20 ਦੌਰਾਨ 1235.24 ਲ੍ਿੱਖ ਰਪਏ ਦੇ ਕਰਿੇ ਿਨਿੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 911.33 ਲ੍ਿੱਖ ਰਪਏ ਦੇ ਕਰਿੇ
ਸਬੰ ਧਤ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿੰ ਡੇ ਜਾ ਚਿੱ ਕੇ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾਰਚ ਿਹੀਨੇ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲ੍ਿੱਗੇ
ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕਾਰਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਕਰਿੇ ਿੰ ਡਣ ਤੋਂ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਸਨ ਹਣ ਜਲ੍ਦੀ ਿੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ
ਿਲ੍ੋਂ ਜਲ੍ਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ 323.91 ਲ੍ਿੱਖ ਰਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰੰ ਭ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਿੇਗੀ।
ਚੇਅਰਿੈਨ ਿਲ੍ੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਸਿੂਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲ੍ਗਨ ਨਾਲ੍ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ
ਭਾਿਨਾ ਦੀ ਿੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਸਿਿੱ ਚੇ ਸਟਾਫ ਿਲ੍ੋਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਬੀਿਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ ਔਖੇ ਸਿੇਂ ਜ਼ਿਚ ਿੀ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਯੋਜ਼ਧਆਂ ਿਾਂਗ ਕੰ ਿ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਿਿੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਫੰ ਡ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਪਾਈ।

1/26002/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੰ ਿਪੋਸਟ ਜ਼ਪਟਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਿੇਸਟ
ਿਟੀਰੀਅਲ੍ ਤੋਂ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ-ਰਿਨੀਸ਼ ਕਿਾਰ
* ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਗਿਜ਼ਲ੍ਆਂ, ਘਰੇਲ੍ੂ ਬਗੀਚੀ ਆਜ਼ਦ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਭਕਾਰੀ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ
*ਸ਼ਜ਼ਹਰਿਾਸੀ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਿਈ
ਨਗਰ ਕੌ ਸਲ੍ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰ ਿਪੋਸਟ ਜ਼ਪਟਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ੇ ਕੂੜੇ ਜ਼ਜਿੇਂ
ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਕੇ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਕੇ, ਚਾਹਪਿੱ ਤੀ, ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲ੍ਾਂ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਰੀ ਰਿਨੀਸ ਕਿਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੇਸਟ
ਿਟੀਰੀਅਲ੍ ਤੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ੍ ਸਟਾਲ੍ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਿੇਜ਼ਚਆ ਜ਼ਗਆ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਨੂੰ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰੀ ਤੋਂ ਿੌਕੇ ਤੇ ਲ੍ਗਭਗ 1000 ਹਿਾਰ ਦੀ ਆਿਦਨ ਹੋਈ। ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ
ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕੂੜਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਆਏ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ਾ ਸਿੱ ਕਾ ਕੂੜਾ, ਿੇਸਟ ਿਟੀਰੀਅਲ੍ ਆਜ਼ਦ ਅਲ੍ਗ
ਕਰਕੇ ਿਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੇਸਟ ਿਟੀਰੀਅਲ੍ ਨੂੰ ਕੰ ਿਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਗਿਜ਼ਲ੍ਆਂ, ਘਰੇਲ੍ੂ ਬਗੀਚੀ,
ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਜ਼ਕਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਜ਼ਟਆਂ ਲ੍ਈ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ ਨੂੰ ਿਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਿੇਲ੍ੇ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਿਿੱ ਦੇਨਿਰ ਹਿੱ ਥ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ੍
ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਿੋਜ਼ਟਿੇਟਰਸ ਰਾਜ ਕਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਪਰਿਾਈਜਰ
ਨਟਿਰ ਲ੍ਾਲ੍ ਿੋਜੂਦ ਸਨ।
ਤਸਿੀਰਾਂ 1 ਤੋਂ 2
ਕੰ ਿਪੋਸਟ ਜ਼ਪਟਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਿੇਸਟ ਿਟੀਰੀਅਲ੍ ਤੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਾਸੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ
ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਜ਼ਿਕ ਖਾਦ ਿਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ

