ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
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1/41281/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ ਮੰ ਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਕਰਵਾਉਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ
*ਸਕੀਮ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ 15 ਜੁਲ੍ਾਈ 2020 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਰਾਬਤਾ - ਚੰ ਦਰ ਅਗਰਵਾਲ੍
*ਟੋਲ੍ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-103-6999 ’ਤੇ ਕਾਲ੍ ਕਰ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲ੍ਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਜੂਨ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਗੈਰ-ਮਨਿੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੈਗੂਲ੍ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ
ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਚਲ੍ਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਨਵੇਕਲ੍ੀ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਮੀ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਕ ਖੁਲ੍ਾਸਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਤਜ਼ਹਤ ਗੈਰਮਨਿੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ (ਜ਼ਬਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ / ਫੀਸ) ਰੈਗੂਲ੍ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ੍
ਸਪਲ੍ਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਨਗਰਾਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਸ. ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਸਰੀ ਚੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ੍ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਤੀ 15 ਜੁਲ੍ਾਈ 2020 ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਮਨਿੂਰੀ ਚੱ ਲ੍ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਬਨਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਫਤ
ਰੈਗੂਲ੍ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਜ਼ਲ੍ਊ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ
ਸਰਪੰ ਚ ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਨੈ- ਪੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਿੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਘਰੇਲ੍ੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲ੍ਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਤੀ ਤੱ ਕ
ਖਪਤਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲ੍ਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ ਕੇ ਜ਼ਪਛਲ੍ੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਪੰ ਚ ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਪੰ ਪ ਆਪਰੇਟਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਫਤਰ, ਸਬ-ਡਵੀਿਨ
ਦਫਤਰ ਨਾਲ੍ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੋਲ੍ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-103-6999 ’ਤੇ ਕਾਲ੍ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲ੍ਰ
ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
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1/41302/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
-ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਿਕੋਜ਼ਵਡ ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਜ਼ਰਿਾਇਸ਼ੀ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਵੱ ਜੋਂ ਬੈਜ ਲ੍ਗਾਏ
*ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ 17 ਵਾਰਡਾਂ ਅੰ ਦਰ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ
ਲ੍ਈ ਪਰਚਾਰ ਵੈਨ ਰਵਾਨਾ
*ਜ਼ਰਿਾਇਸ਼ੀ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਡੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਣ ਜ਼ਲ੍ਆ
ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ/ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਜੂਨ:
ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਤੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲ੍ਈ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਆਰੰ ਭ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ੍ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਵਸੇਸ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ
ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਸਰੀ ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱ ਜ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ
ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਆਰ.ਡਬਜ਼ਲ੍ਊ.ਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ
ਯੋਧੇ ਵੱ ਜੋਂ ਬੈਜ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਵਸੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਮਾਜ਼ਜਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ’ਚ
ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ 17 ਵਾਰਡਾਂ ਅੰ ਦਰ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲ੍ਈ
ਪਰਚਾਰ ਵੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਜ਼ਹ ਨੂੰ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਪਰਚਾਰ ਵੈਨ ਰਾਹੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ
ਲ੍ਈ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਲ੍ਗਾਈ ਗਈ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਲ੍ਖਤੀ ਪਰਚਾਰ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਾਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ
ਕਰਨ ਆਜ਼ਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮੁੱ ਚੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਰਕਜ਼ਰਆ ਲ੍ਈ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ
ਦੇ 34 ਕਰਚਮਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਜ਼ਕ ਪਰਚਾਰ ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਨਜ਼ਹੱ ਤ ਦੇ ਇਸ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਲ੍ਈ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਆਰ.ਡਬਜ਼ਲ੍ਊ.ਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਡੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਣ ਜ਼ਲ੍ਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਤੇ ਸਾਮਾਜ਼ਜਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰਡਾਂ ਅੰ ਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਬਣ ਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਜ਼ਹ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ
ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਬ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਫਤਜ਼ਹ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ਹਾਿਰ ਸਨ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
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1/41326/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲ੍ਆਣ ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਜ਼ਿਤ ਡੇਖ ਲ੍ੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ
ਵੰ ਡ - ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਰੇਕ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਤੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਜਾਰੀ - ਸੰ ਧੂ
*31 ਿਿਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
*14 ਿਿਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰ ਡ
* ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਿ ਤਜ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਮੌਕੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿੈ ਜਾਗਰੂਕ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਜੂਨ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲ੍ਆਣ
ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਤਵ
ਅਜ਼ਜਹੇ ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਤੱ ਕ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਭੁੱ ਖੇ ਪੇਟ ਨਾ
ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 1 ਲ੍ੱਖ 53 ਹਿਾਰ 961 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ
ਲ੍ਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਦੇ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲ੍ਗਭਗ 87777 ਕੁਇੰਟਲ੍ ਕਣਕ ਅਤੇ 4612 ਕੁਇੰਟਲ੍ ਦਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਰਤੀ ਜੀਅ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਲ੍ਈ 15 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਜ਼ਕਲ੍ੋ
ਦਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਜ਼ਹਤ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਆਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਹਰ ਪੱ ਖੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ੍ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡ
ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਰਾਜ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵੱ ਚ 31 ਹਿਾਰ 31 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਅਤੇ ਭੱ ਜ਼ਠਆਂ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਉਹ ਲ੍ੋ ਕ ਹਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਿੋ
ਬਾਹਰੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਲ੍ਗਭਗ 14000 ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ
ਜ਼ਵੱ ਚ 10 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਆਟਾ, 1 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਕਾਲ੍ੇ ਚਨੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜਰ
ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

Information and District Public Relations Office, Fazilka
Room No. 507, A Block, 4th Floor, DC Office, Fazilka - 152123
Email: dprofzk2017@gmail.com Phone No. 01638-260500

ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲ੍ਆਣ ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਜ਼ਹਤ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
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1/41342/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਨੇ ਸਾਬੂਆਣਾ ਡਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਿਾ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਇਿਾ
*ਡਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲ੍ੇ ਿਫ਼ਤੇ ਤੱ ਕ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਜੂਨ
ਅਗਾਮੀ ਮੋਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੇ
ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰਟ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ੍ ਨੇ ਅੱ ਜ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਅੰ ਦਰ ਪੈਂਦੀ
ਸਾਬੂਆਣਾ ਡਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਿਾ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲ੍ਆ। ਸਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ੍ ਨੇ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ
ਜ਼ਵਭਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲ੍ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱ ਕ ਹਰ ਹੀਲ੍ੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡਰੇਨਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਵੱ ਧਣ ਨਾਲ੍ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸਦੇ ਲ੍ਈ
ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਨਜ਼ਜੱ ਠਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇੜੇਲ੍ੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਅੰ ਦਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਨਕਾਸ
ਕਾਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ। ਉਨਾਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜਲ੍ੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਦੇ ਹਲ੍ ਲ੍ਈ ਸਬੰ ਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਮੌੋੋਕੇ ਡਰੇਨ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜੇ.ਈ, ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਪੰ ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ਹਾਿਰ ਸਨ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
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1/41349/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਿ
ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਜ਼ਿ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਜ਼ਿੰ ਮ ’ਚ ਮੋਿਰੀ ਰੋਲ੍ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਜ਼ਰਿੈ - ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ
*ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਜੂਨ :
ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਪਰਕੋਪ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਿ ਨੂੰ
ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਤਜ਼ਹਤ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ
ਸਮੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ੍ ਜ਼ਨਭਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹੈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ ਨੇ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਅੱ ਜ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਸਰੀ ਨਰੇਸ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵੱ ਖ
ਵੱ ਖ 25 ਵਾਰਡਾਂ ਅੰ ਦਰ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪਰਚਾਰ
ਗੱ ਡੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਸਰੀ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ੍ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਡੋਰ ਡੋਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਕੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਲ੍ਖਤੀ ਪਰਚਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰ ਤਵ ਹੈ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ
ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ, ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਮਤਲ੍ਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਜਥੇ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅੰ ਦਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਸਫਾਈ-ਸੇਵਕਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਿਾਂ ਵੱ ਲ੍ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਸ਼ਜ਼ਹਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅੰ ਦਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਵੱ ਢਮੁੱ ਲ੍ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
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ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਿ
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਅੰ ਦਰ 10 ਜਜ਼ਣਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
*ਿੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ’ਚ 25 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੇਸ - ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 27 ਜੂਨ:
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 10 ਜਜ਼ਣਆ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਜ਼ਤਹ ਹਾਸਲ੍ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ 10 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਅੰ ਦਰ 25 ਕੇਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 10 ਜਜ਼ਣਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ 7 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 3
ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲ੍ੇ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਅੰ ਦਰ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਆਜ਼ਖਆ। ਸਰ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ
ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ।
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