
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿਾਾ
ਵਸਹਤ ਵਵਿਾਾ ਵੱਲੋ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਰਹਾਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾ ਵਵਵੇ ਏ.ਸਸ਼ੀ. ਦਸ਼ੀ ਵਰਤੋ ਸਬੰਧਸ਼ੀ ਵਦਇਾ-ਵਨਰਦੇਇ

ਜਾਰਸ਼ੀ
ਅੰਮਮਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਮੈਲ (      )-ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਰਿਤਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆ੍ ਦੇ ਚੱਲਮਦਆਆ  ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾ ਦੀ ਵਰ੍ੋ ਰਿਤਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਮਕਆਆ
ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਮਦਆਆ ਮਰਿਤਸਹ੍ ਮਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਕਮੋਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਰਿਤਸਹ੍ ਰੰਿਤਸਰਿਤਸਥਾਵਾ ਅ੍ੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾ ਮਵਖੇ  .ਰਿਤਸੀ.
( ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾ) ਦੀ ਵਰ੍ੋ ਰਿਤਸਬੰਧੀ ਮਵਰਿਤਸਥਾਰ੍ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀ੍ੇ ਗ  ਹਨ।

ਇਰਿਤਸ ਰਿਤਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰਮਦਆਆ ਮਰਿਤਸਹ੍ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਮਕਿਮਕ  ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ
ਮਵਚਲੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾ ਕੇ (ਰੀ-ਰਿਤਸਰਕੁਲੇਟ) ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਯਮ ੍ੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਰਿਤਸ ਲਈ ਮੌਜਦੂਾ ਕੋਮਵਡ-19
ਦੀ ਰਿਤਸਮਥ੍ੀ ਮਵੱਚ ਕਝੁ ਮਚੰ੍ਾਜਨਕ ਸ਼ੰਕਾਵਾ ਰਿਤਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਆ ਹਨ ਮਕ  ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਰਿਤਸਥਾਨਾ ਮਜਵਵ ਮਕ
ਮਾਲ, ਦਫ਼੍ਰ, ਹਰਿਤਸਪ੍ਾਲ, ਮਰਿਤਸਹ੍ ਕਵਦਰਾ ਆਮਦ ਮਵੱਚ ਵਰ੍ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਖ਼੍ਰਾ ਹੋ ਰਿਤਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਲਾਗ ਦੇ ਫਲੈਣ ਦੀ ਰੰਿਤਸਭਾਵਨਾ ਮਰਿਤਸਹ੍ ਰੰਿਤਸਰਿਤਸਥਾਵਾ ਖ਼ਾਰਿਤਸਕਰ ਕੋਮਵਡ -19 ਵਾਰਡਾ ਜਾ ਆਈਰਿਤਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰਿਤਸੈਂਟਰਾ ਮਵਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਅ੍ੇ ਇਰਿਤਸ ਲਈ ਇਹ ਮਰਿਤਸਫਾਰਸ਼ ਕੀ੍ੀ ਗਈ ਹੈ ਮਕ ਇਨਾ ਖੇ੍ਰਾ ਮਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਤਸਾਰੇ ਹਰਿਤਸਪ੍ਾਲ ਜਾ ਮਬਲਮਡੰਗ ਨਾਲੋ  ਅਰ
ਕੰਡੀਸ਼ਮਨੰਗ ਮਰਿਤਸਰਿਤਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਹਵੋੇ ੍ਾ ਜੋ ਰੰਿਤਸਭਾਮਵ੍ ਰੰਿਤਸਕਮਮਮ੍ ਹਵਾ ਜਾ ਮਛੱਮਟਆਆ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ੍ੋ ਰੋਮਕਆ ਜਾ ਰਿਤਸਕੇ।
ਉਹ ਕਝੁ ਥਾਵਾ ਮਜੱਥੇ ਵੱਖਰੀ  ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਮਨੰਗ ਨਹੀ ਕੀ੍ੀ ਜਾ ਰਿਤਸਕਦੀ ,  ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ
(ਐਗਜ਼ਾਰਿਤਸਟ  ਅਰ) ਮਵੱਚ ਰੰਿਤਸਕਮਮਮ੍ ਰੋਗਾਣੂ ਹਣੋ ਦੀ ਰੰਿਤਸਭਾਵਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਹੈ ਅ੍ੇ ਇਰਿਤਸ ਲਈ ਉਪਯੁਕ੍ ੍ਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰ੍ੋ
ਕਰਕੇ  ਰੰਿਤਸਕਰਮਣ ਨੰੂ  ਫੈਲਣ ਦੇ  ਖ਼੍ਰੇ  ੍ੋ ਬਚਾਅ ਕੀ੍ਾ  ਜਾ  ਰਿਤਸਕਦਾ  ਹੈ ।  ਕੋਮਵਡ-19 ਪਮਭਾਮਵ੍ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ  ਕਮਰੇ  ਦੀ
ਐਗਜ਼ਾਰਿਤਸਟ ਹਵਾ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੈਪਾ-ਮਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮਡਰਿਤਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ੍ਾ ਜਾ ਰਿਤਸਕਦਾ ਹੈ , ਹਵਾ ਦੀ
ਬਬਮਲੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਧਾ੍ੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਮਡਮਫਊਜ਼ਡ  ਅਰ  ਰੀ ਟਰ ਟੈਂਕ ਦਾ ਇਰਿਤਸ੍ੇਮਾਲ ਕੀ੍ਾ ਜਾ ਰਿਤਸਕਦਾ ਹੈ,
ਮਜਰਿਤਸ ਮਵੱਚ 1 ਪਮ੍ੀਸ਼੍ ਰਿਤਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਰਿਤਸੋਮਲਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰ੍ੋ ਕੀ੍ੀ ਜਾਵੇ।

ਬਲੁਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਇਹ ਮਰਿਤਸਫਾਰਸ਼ ਕੀ੍ੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਮਕ  ਕਾ੍ਵਾਰਿਤਸ ਕਵਦਰ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅ੍ੇ
ਨੈਗੇਮਟਵ ਜਾ ਮਨਉਟਮਲ ਪਮੈਸ਼ਰ '੍ੇ ਮੈਂਟੇਨ ਹਣੋੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰ੍ੋ ਕੀ੍ੀ ਜਾਵੇ ੍ਾ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਵਰ੍ੋ ਵਾਲਾ  (ਨਾਨ-ਰੀਰਿਤਸਰਕਲੇੁਟਰੀ ਮਰਿਤਸਰਿਤਸਟਮ)  ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਮਕ ਰਿਤਸਾਫ਼ ੍ੋ ਗੰਦੀ  (ਮਰੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਰਿਤਸਾਫ਼ ਅ੍ੇ
ਐਗਜ਼ਾਰਿਤਸਟ ਵੱਲ ਗੰਦੀ) ਹਵਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ੍ਰੀਕੇ ਅਨੁਰਿਤਸਾਰ ਕੰਮ ਮਵੱਚ ਮਲਆਆਦਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਮਨਟਾ ਦਾ ਬਚਾਅ  (ਮੇਨਟੇਨੈਰਿਤਸ)  ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇ  ਮਦਸ਼ਾ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ  ਕੀ੍ੀ ਜਾਵੇ । ਮਜਰਿਤਸ ਮਵੱਚ
ਮਫਲਟਰ, ਗਮਰਲਾ, ਮਡਮਫਊਜਰਜ਼ ਅ੍ੇ ਅੰਦਰੂਨੂ ਰਿਤਸਮ੍ਹਾ ਨੰੂ ਮਡਰਿਤਸਇਨਫੇਕਟ ਅ੍ੇ ਰਿਤਸਾਫ਼ ਕੀ੍ਾ ਜਾਵੇ।  
ਵਪਾਰਕ ਅ੍ੇ ਉਦਯਮੋਗਕ ਥਾਵਾ ਲਈ ਇਹ ਮਰਿਤਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ ਕੀ੍ੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਮਕ ਕਮੋਵਡ -19 ਦੇ ਖ਼੍ਰੇ ਦੇ ਹਵਾ ਮਵੱਚ ਫ਼ਲੈਾਵ ਨੰੂ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾ੍ਾਵਰਣ ਮਵੱਚ ਵੱਧ ੍ੋ ਵੱਧ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਰਿਤਸਰਫ਼ ਮਖਿਕੀਆਆ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗਾ ੍ੇ ਜੇਕਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਮਰਿਤਸਰਿਤਸਟਮਜ਼ ਅ੍ੇ  ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਮਨੰਗ
ਮਰਿਤਸਰਿਤਸਟਮਜ਼ ਹਵੋੇ ੍ਾ ਮਜ਼ਆਦਾ ਮਬਹ੍ਰ ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਮਫਲਟਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ੍ਾ ਮਵੱਚ
ਰਿਤਸੁਧਾਰ ਮਲਆਇਆ ਜਾ ਰਿਤਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ੍ਾਜ਼ੀ  ਹਵਾ  ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ  ਹੋ  ਰਹੀ  ਹਵੋੇ  ੍ਾ ਇਹ ਮਰਿਤਸਫਾਮਰਸ਼ ਕੀ੍ੀ  ਜਾਦੀ  ਹੈ  ਮਕ ੍ਾਜ਼ੀ  ਹਵਾ  ਲਈ ਰਿਤਸੈਂਟਰਲ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੈਨ ਮਫਲਟਰ ਯੂਮਨਟ ਨਾਲ ਇੱਕ  ਅਰ ਡਕਟ (ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ) ਜੋਿ ਮਦੱ੍ੀ ਜਾਵੇ ਅ੍ੇ ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਪਲ
ਕੈਰਿਤਸੇਟ ਜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹਾਈ ਵਾਲ ਯੂਮਨਟ ਹੋਣ ੍ਾ ੍ਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਗਮਰਲਾ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇ੍ਰ ਮਵੱਚ ਜਾ ਉਰਿਤਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਤਸਕਦਾ ਹੈ।
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੍ਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾ੍ਰਾ 3 ਮਕਊਮਬਕ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਪਮ੍ੀ ਮਵਅਕ੍ੀ ਅ੍ੇ 3.75 ਮਕਊਮਬਕ ਮੀਟਰ /ਘੰਟਾ ਪਮ੍ੀ
ਰਿਤਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ (5 ਰਿਤਸੀਐਫਐਮ ਪਮ੍ੀ ਮਵਅਕ੍ੀ ਅ੍ੇ 0.6 ਰਿਤਸੀਐਫਐਮ ਪਮ੍ੀ ਰਿਤਸਕੇਅਰ ਫੁੱ ਟ) ਦੀ ਮਰਿਤਸਫਾਮਰਸ਼ ਕੀ੍ੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਮਜਹਿੀਆਆ ਇਮਾਰ੍ਾ ਮਵੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਮਰਿਤਸਰਿਤਸਟਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਮਵੱਚ ਖੁੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਆ ਮਖਿਕੀਆਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਤਸਲਾਹ ਮਦੱ੍ੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਰਿਤਸਫਾਮਰਸ਼ ਕੀ੍ੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਮਕ ਰੀ-ਰਿਤਸਰਕਲੇੂਟ ਮਰਿਤਸਰਿਤਸਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਮਰਟਰਨ
 ਅਰ ਰਿਤਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਿਤਸੀਮਮ੍ ਕੀ੍ਾ ਜਾਵੇ। ਇਰਿਤਸ ਮਰਟਰਨ  ਅਰ ਮਰਿਤਸਰਿਤਸਟਮ ਨੰੂ ਐਗਜ਼ਾਰਿਤਸਟ ਮਰਿਤਸਰਿਤਸਟਮ ਮਵੱਚ ਬਦਮਲਆ ਜਾ
ਰਿਤਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾ ਲਈ ਇਹ ਰਿਤਸਲਾਹ ਮਦੱ੍ੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਮਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ੍ਾਪਮਨ 24 ੍ੋ 27 ਮਡਗਰੀ ਰਿਤਸੈਲਰਿਤਸੀਅਰਿਤਸ ਮਵੱਚ ਰਿਤਸੈਟਟ
ਕੀ੍ਾ ਜਾਵੇ  ਅ੍ੇ ਨਮੀ (ਮਹਊਮੀਮਡਟੀ)  ਨੰੂ  40 ੍ੋ 70 ਪਮ੍ੀਸ਼੍ ਮਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਤਸਮਵ-ਰਿਤਸਮਵ ੍ੇ
ਰਿਤਸਰਮਵਰਿਤਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ੍ਾ ਜੋ ਮਫਲਟਰ ਰਿਤਸਾਫ਼ ਰਮਹਣ।
ਮਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਵੱਚ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ (ਐਗਜ਼ਾਰਿਤਸਟਫੈਨ) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਤਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜਰਿਤਸ ਨਾਲ
ਕਮਰੇ ਮਵੱਚ ਨੈਗੇਮਟਵ ਪਮੈਸ਼ਰ ਬਣੇ ਅ੍ੇ ੍ਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਚਲਣ ਰਹੇ। ਕਮਰੇ ਮਵੱਚ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਰਿਤਸਮਵ-ਰਿਤਸਮਵ ੍ੇ ਬਾਹਰ
ਕੱਮਢਆ ਜਾਵੇ।  
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ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿਾਾ
ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋ  ਆ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਆ ਰਨੀੀਨ
221 ਯਾਤਰੀ ਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਾਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਰਰ ਵਵਚ ਇਕਰਤਵਾਸ

ਅੰਮਮਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਮੈਲ (        )-੍ਰਨ੍ਾਰਨ ਦੇ ਮਪੰਡ ਰਿਤਸੁਰ ਮਰੰਿਤਸਘ ਮਵਿ ਰਿਤਸਮਰ ਹਜੂਰ ਰਿਤਸਾਮਹਿ ੍ੋ ਆਏ ਪੰਜ ਯਾ੍ਰਰਆਂ ਦਾ
ਕਮੋਵਡ 19 ਟੈਰਿਤਸਟ ਪਾਮਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋ ਅੰਮਮਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਜਲ•ੇੇ ਮਵਿ ਆਏ ਕਰਰਿ 221 ਯਾ੍ਰਰਆਂ ਨੰੂ ਰਿਤਸਰਕਾਰਰ ਕੇਦਰਾ
ਮਵਿ ਏਕਾ੍ਵਾਰਿਤਸ ਕਰ੍ਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਮਡਪਟਰ ਕਮਮਿਨਰ ਰਿਤਸ. ਮਿਵਦੁਲਾਰ ਮਰੰਿਤਸਘ ਮਢਿਲੋ ਨੇ ਦੱਮਰਿਤਸਆ ਮਕ ਕੱਲ• ੍ੱਕ ਆਏ ਰਿਤਸਾਰੇ
ਯਾ੍ਰਰਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਰ ਮਨਰਰੀਣ ਕਰ੍ਾ ਮਗਆ ਰਿਤਸਰ ਅ੍ੇ ਰਿਤਸਾਰੇ ਯਾ੍ਰਰ ਹਰ ੍ੰਦਰੁਰਿਤਸ੍ ਪਾਏ ਗਏ ਰਿਤਸਨ, ਪਰ ੍ਰਨ੍ਾਰਨ
ਵਾਲਰ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਗੰਭਰਰ੍ਾ ਨਾਲ ਲੈਦੇ ਰਿਤਸਾਰੇ ਯਾ੍ਰਰਆਂ ਨੰੂ ਕੁਆਨਰਟਾਈਨ ਕਰ੍ਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱਮਰਿਤਸਆ ਮਕ ਯਾ੍ਰਰ
ਠਰਕ ਕਾਰਨ ਉਨਾ ਨੰੂ ਘਰਾ ਮਵਿ ਹਰ ਇਕਾ੍ਵਾਰਿਤਸ ਕਰਨ ਦਰ ਹਦਾਇ੍ ਕਰ੍ਰ ਗਈ ਰਿਤਸਰ , ਪਰ ੍ਰਨ੍ਾਰਨ ਦਰ ਘਟਨਾ ੍ੋ
ਿਾਅਦ ਦੇਰ ਿਾਮ ਰਿਤਸਾਰੇ  ਯਾ੍ਰਰਆਂ  ਨੰੂ  ਰਿਤਸਰਕਾਰਰ ਕੇਦਰਾ ਮਵਿ ਮਲਆਉਣ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਪਮਾਪ੍ ਹੋਏ ਹਨ ਅ੍ੇ  ਹਣੁ ਰਿਤਸਾਰੇ
ਯਾ੍ਰਰਆਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਰਿਤਸਰਕਾਰਰ ਇਕਾ੍ਵਾਰਿਤਸ ਕੇਦਰਾ ਮਵਿ ਹਰ ਰੱਮੀਆ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਦੱਰਿਤਸਣਯੋਗ ਹੈ ਮਕ ਕੱਲ ਭਾਵ 27 ਅਪਮੈਲ ਨੰੂ ਆਏ 179 ਯਾ੍ਰਰਆਂ ਨੰੂ ੍ਾ ਅੰਮਮਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਦਰਾ ਮਵਿ ਇਕਾ੍ਵਾਰਿਤਸ ਲਈ
ਮਲਆਂਦਾ ਜਾ ਿੱੁਕਾ ਹੈ ਅ੍ੇ 26 ਅਪਮੈਲ ਨੰੂ ਆਏ 42 ਯਾ੍ਰਰਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ ਘਰਾ ੍ੋ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਮਾ ਪਹੁੰ ਿ ਿੱੁਕਰਆਂ ਹਨ ,
ਜੋ ਮਕ ਿਾਮ ੍ੱਕ ਰਿਤਸਾਰੇ ਯਾ੍ਰਰ ਇਕਾ੍ਵਾਰਿਤਸ ਮਵਿ ਕਰ ਮਦੱ੍ੇ ਜਾਣਗੇ , ੍ਾ ਜੋ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਮਵਿੋ ਕੋਈ ਵਾਇਰਰਿਤਸ ਦਾ ਮਿਕਾਰ
ਹਵੋੇ ੍ਾ ਉਹ ਵਾਇਰਰਿਤਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲ ਰਿਤਸਕੇ।
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ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿਾਾ ਅੰਵਮਮਤਸਰ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪਮਿਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਧਕਾਰੀ

ਅੰਮਮਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਮੈਲ (     )-ਮਕਰਿਤਸਾਨਾ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਰਿਤਸਾੜਨ ੍ੋ ਪਰਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਤਸਲਾਰਹ ਮਦੰਮਦਿਆ ਮੁੱ ਖ ਖੇ੍ੀਬਾੜੀ
ਅਮਧਿਕਾਰੀ  ਰਿਤਸ.  ਰਹਮਰੰਦਰਜੀ੍ ਮਰੰਿਤਸਘ ਨੇ ਮਕਰਹਾ ਮਕ ਮਜੌੂਦਾ ਰੰਿਤਸਕਟ ਮਵਚ ਜਦੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਵਾਇਰਰਿਤਸ ਿਦਮੀ ਦੀ ਰਿਤਸਾਰਹ
ਪਮਣਾਲੀ ਉ੍ੇ ਰਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ੍ਾਕ ਮਵਚ ਬਠੈਾ ਰਹੈ, ੍ਾ ਨਾੜ ੍ੋ ਰਹਣੋ ਵਾਲਾ ਧਿੂੰਿਆ ਰਹੋਰ ਵੀ ਘਾ੍ਕ ਮਰੱਿਤਸਧਿ ਰਹੋ ਰਿਤਸਕਦਾ ਰੈਹ। ਉਨਾ
ਮਕਰਹਾ ਮਕ ਮਵਮਗਿਨ, ੍ਕਨਾਲੋਜੀ ਅ੍ੇ ਵਾ੍ਾਵਰਣ ਮਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਰਿਤਸੂਬੇ ਮਵੱਚ ਨਾੜ ਅ੍ੇ ਪਰਾਲੀ ਰਿਤਸਾੜਨ '੍ੇ ਪਰੂੀ
੍ਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੈਹ ਅ੍ੇ ਇਰਿਤਸ ਰਿਤਸਬੰਧਿੀ ਰਿਤਸੀਿਰਪੀਰਿਤਸੀ ਦੀ ਧਿਾਰਾ 144 ੍ਮਰਹ੍ ਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਦੱ੍ੇ ਗ  ਰਹਨ, ਪਰ ਮਫਿਰ
ਵੀ ਨਾੜ ਰਿਤਸਾੜਨ ਦੇ ਨ੍ੀਮਜਿਆ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਮਦਿਆ ਕੁੱ ਝ ਮਕਰਿਤਸਾਨ ਅਮਜਰਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਨ।
ਇਰਿਤਸ ਰਿਤਸਬੰਧਿੀ ਚੇ੍ਾਵਨੀ ਮਦੰਮਦਿਆ ਉਨਾ ਮਕਰਹਾ ਮਕ ਪੰਜਾਬ ਮਵਚ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਰਿਤਸ ਫਿਲੈਣ ਨਾਲ , ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਰਿਤਸਾਰਹ ਪਮਣਾਲੀ '੍ੇ
ਮਾੜਾ ਪਮਿਾਵ ਪਾਉਦਾ ਰਹੈ, ਅਮਜਰਹੇ ਰਹਾਲਾ੍ ਮਵਚ ਪਰਾਲੀ ਰਿਤਸਾੜਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਰਿਤਸਰਹ੍ '੍ੇ ਰਹੋਰ ਬੁਰਾ ਅਰਿਤਸਰ ਪੈ ਰਿਤਸਕਦਾ ਰਹੈ।
ਇਰਿਤਸ ਲਈ ਅਮਜਰਹੇ ਰਹਾਲਾ੍ ਮਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਰਿਤਸਰਹ੍ ਦੀ ਰਿਤਸੁਰੱਮਖਿ ਲਈ ਇਰਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੈ ਮਕ ਰਹਵਾ ਪਮਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਪੂਰੀ
੍ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ੍ਾ ਜਾਵੇ ੍ਾ ਜੋ ਇਰਿਤਸ ਮਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਮਿਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀ੍ਾ ਜਾ ਰਿਤਸਕੇ। ਇਰਿਤਸ ੍ੋ ਇਲਾਵਾ ਵਾ੍ਾਵਰਣ ਨੰੂ ਰਿਤਸਾਫ਼
ਰੱਖਣਾ ਰਿਤਸਾਮਰਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਰਹੈ ੍ਾ ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਤਸਾਫ਼ ਰਹਵਾ ਮਵੱਚ ਰਿਤਸਾਰਹ ਲੈ ਕੇ ੍ੰਦਰੁਰਿਤਸ੍ ਰਮਰਹ ਰਿਤਸਕਣ।
ਇਰਿਤਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਰਿਤਸਰਹ੍ ਨੰੂ ਮਧਿਿਨ ਮਵਚ ਰੱਖਮਦਿਆ ,  ਉਨਾ ਮਕਰਿਤਸਾਨਾ ਨੰੂ  ਅਪੀਲ ਕੀ੍ੀ ਮਕ ਮਜ਼ਮਲਿਆ ਮਵਚ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਰਿਤਸ ਮਵਰੁੱ ਧਿ ਮਮੁਰੰਹਮ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਰਿਤਸਾੜਨ ੍ੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀ੍ਾ ਜਾਵੇ।
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ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿਾਾ ਅੰਵਮਮਤਸਰ
ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਬੇਰੀ ਾੇਟ ਦੇ ਬੱਵਚਆਆ ਨੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ 4000 ਮਾਸਕ

ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਮਰਾਸਨ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਿੇਟ
ਅੰਮਮਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਮੈਲ (         )-ਰਿਤਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਬੇਰੀ ਗੇਟ ਅੰਮਮਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਮਚਆਆ ਨੇ ਰੰਿਤਸਕਟ ਦੇ ਇਰਿਤਸ ਮੌਕੇ
4000 ਮਾਰਿਤਸਕ ਮ੍ਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ੍ੱਕ ਮੁਫ਼੍ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਲਾ ਪਮਰਾਰਿਤਸਨ ਨੰੂ ਰਿਤਸੌਪੇ ਹਨ। ਇਰਿਤਸ ਬਾਬ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰਦੇ
ਮਪਮੰ ਰਿਤਸੀਪਲ ਮਕਰਪਾਲ ਮਰੰਿਤਸਘ ਨੇ ਦੱਮਰਿਤਸਆ ਮਕ ਮਵਿਾਗ ਵੱਲੋ ਰਿਤਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਰਿਤਸਾਰ ਵੱਧ ੍ੋ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਆ ਕੀ੍ੀਆਆ
ਹਦਾਇ੍ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਤਸਾਡੇ  ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਮਵਚ ਪੜਦੇ ਮਰਿਤਸਲਾਈ ਨਾਲ ਰੰਿਤਸਬਧ੍ ਟਰਡੇ ਦੇ  ਬੱਮਚਆਆ ਨੇ ਰਿਤਸਟਾਫ ਦੀ
ਰਿਤਸਹਾਇ੍ਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਤਸਕ ਮ੍ਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਰਿਤਸਲਾ ਕੀ੍ਾ। ਉਨਾ ਦੱਮਰਿਤਸਆ ਮਕ ਇਰਿਤਸ ਲਈ ਰਿਤਸਾਨੰੂ ਮਡਪਟੀ ਕਮਮਰਨਰ ਰਿਤਸ .
ਮਰਵਦਲੁਾਰ ਮਰੰਿਤਸਘ ਮਢਲੋ ਹੁਰਾ ਵੱਲੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਪਮਾਪ੍ ਹੋਈ ਅ੍ੇ ਇਰਿਤਸ ੍ੋ ਇਲਾਵਾ ਰਿਤਸਾਡੇ ਰਿਤਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪ ਕੱਪੜਾ
ਖਰੀਦ ਕੇ  ਇਹ ਮਾਰਿਤਸਕ ਮ੍ਆਰ ਕਰਵਾਏ।  ਉਨਾ ਦੱਮਰਿਤਸਆ ਮਕ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਰਿਤਸਕ ਅਰਿਤਸੀ ਰਿਤਸਹਾਇਕ ਕਮਮਰਨਰ ਰਿਤਸਮੀਮ੍ੀ
ਅਨਮਜੋ੍ ਕੌਰ ਅ੍ੇ ਜੀ.ਆਈ.ਜੀ.  ਟੀ.  ਜਮ੍ੰਦਰ ਮਰੰਿਤਸਘ ਨੰੂ ਲੋੜਵੰਦਾ ੍ੱਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਿੇਜ ਮਦੱ੍ੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਮਕਹਾ ਮਕ
ਿਮਵੱਖ ਮਵਚ ਵੀ ਅਰਿਤਸੀ ਪਮਰਾਰਿਤਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਰਿਤਸਾਰ ਵੱਧ-ਚੜ ਕੇ ਰੰਿਤਸਕਟ ੍ੋ ਮਜਲੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਗੇ।
ਕੈਪਰਨ::-ਰਿਤਸਹਾਇਕ ਕਮਮਰਨਰ ਰਿਤਸਮੀਮ੍ੀ ਅਨਮਜੋ੍ ਕੌਰ ਨੰੂ ਮਾਰਿਤਸਕ ਰਿਤਸੌਪਦੇ ਮਪਮੰ ਰਿਤਸੀਪਲ ਮਕਰਪਾਲ ਮਰੰਿਤਸਘ ੍ੇ ਰਿਤਸਟਾਫ।
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