
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1 

1/20734/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ 13 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਕਟੋਾ ਤੋਂ 
ਆਪਣ ੇਜ਼ਿਲੇ੍ੇ੍ਹ ’ਚ ਪਰਤ ੇ

*ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਆ ਂਦੇ 152 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ੂ

 ਬਜ਼ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ’ਚ ਪਹੰੂ ਚਾਇਆ 

ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 28 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਤਜ਼ਹਤ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਜੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ੂਹਰੇਕ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਸ ਜ਼ਿਧਾ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ 
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ੂਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਸ ਰੱਜ਼ਖਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੂ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੇ 

ਯਤਨਾਂ ਨੰੂੂ ਬੂਰ ਪਣੈਾ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਖੇ 
ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਨਿਰੀ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਖੇ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ/ਕਰਜ਼ਫਊ ਦ ੇਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 152 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ 
ਪੰਜਾਬ ਿਾਪਸ ਆ ਿਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦ ੇ13 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ੍ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮ ੱਢਲ੍ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਜ਼ਪਿ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤ ੇਅਬੋਹਰ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹ ੈਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਿ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ 

ਮ ਤਾਬਕ ਮ ੜ ਜ਼ਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
  ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਰਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ੇਇੰਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦ ੇ13, ਮੋਿਾ ਦਾ 1, ਜਲੰ੍ਧਰ ਦ ੇ
10, ਕਪੂਰਥਲ੍ਾ ਦੇ 4, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 5, ਸੰਿਰੂਰ ਦੇ 2, ਪਜ਼ਟਆਲ੍ਾ ਦੇ 4, ਫਜ਼ਤਹਿੜਹ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦ ੇ3, ਰ ਪਨਿਰ ਦੇ 2, ਮੋਹਾਲ੍ੀ ਦੇ 
2, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ 1, ਸਰੀ ਅੰਜ਼ਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦ ੇ9, ਿ ਰਦਾਸਪ ਰ ਦੇ 13, ਪ ਾਨਕੋਟ ਦੇ 16, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 2, ਜ਼ਫਰੋਿਪ ਰ 
ਦੇ 6, ਬਜ਼ ੰਡੇ ਦ ੇ24, ਬਰਨਾਲੇ੍ ਦਾ 1, ਲ੍ ਜ਼ਧਆਣਾ ਦੇ 25, ਹ ਜ਼ਸ਼ਆਰਪ ਰ ਦੇ 2, ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦੇ 2, ਅਤੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਦੇ 

4 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ੍ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਜ਼ਸ਼ਿ ਕ ਮਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਸਿਲ੍ ਤ ੇ
ਪ ਜ਼ਲ੍ਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ ਕਰਾਨਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਸਤੇ ਜ਼ਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਈ। 

 

 

 

 

 



ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2 

1/20786/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 

ਕੋਜ਼ਿਡ-19 

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਿ ਿੱਲ੍ੋਂ ਮਿਨਰੇਿਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆ ਂਲ੍ਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਛਤਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਅਡਿਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ- ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 28 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂ ਿਲੋ੍ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮਿਨਰੇਿਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਡਿਾਇਜਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ 
ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸ ਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈ੍ਾਅ/ਪਰਸਾਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ 
ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਹੱਤ ਜ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲ੍ਿਾ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ
ਲ੍ਿਾਈਆ ਂਿਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨਰੇਿਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਦੀਆ ਂਮ ਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ 
ਜਰੂਰੀ ਿਤੀਜ਼ਿਧੀਆ ਂਮ ੜ ਸ ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਿਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਿੀ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫਲੈ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜਰੂਰੀ 
ਜ਼ਦਸਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਿਨਰੇਿਾ ਅਧੀਨ ਸ ਪਰਿਾਈਜਰੀ ਸਰਪੰਚ, ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਕੰਮ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ੍ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸ ਪਰਿਾਈਜਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 
ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੰਮ ਿਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਨਰੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਦਣੇ ਦ ੇਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਜ਼ਿੱਚ ਕ ੱਝ ਫਾਸਲ੍ਾ ਰੱਖੇ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ੍ ਕੰਮ ਿੀ 
ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਮ ਕੰਮਲ੍ ਹ ੋਜਾਿੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੱਚ ਕਈੋ ਰ ਕਾਿਟ ਿੀ ਨਾ ਆਿ।ੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਕਾਰਜ ਿਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਜ਼ਕ ਮਨਰੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਰਜ਼ਮਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦ ੇ
ਜ਼ਨਯਮ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਡਾ ਸ ਜ਼ਰੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬ ਖਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲ੍ੱਛਣ ਜ਼ਜਿੇਂ ਖੰਘ/ਸਾਹ ਲੈ੍ਣ ਜ਼ਿੱਚ ਤਕਲ੍ੀਫ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਮਨਰੇਿਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਘਰ ਜ਼ਿੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਮਨਰੇਿਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲ੍ਾਹ 
ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਏ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਨਾਲ੍ ਹੱਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਿਲੇ੍ ਨਾ ਲ੍ਿਾਉਣ। ਮਨਰੇਿਾ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ 
ਘ ੰ ਮਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ/ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਇਸ ਮੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਧਾਮੂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਪੰਚ/ਜੀਆਰਐਸ ਸਮੇਤ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ 
ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਲ੍ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ੍ 
ਨਾਲ੍ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਿੀ ਕਿਰ ਕਰੇ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਿਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਧਣੋ 
ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ-ੂਮ ਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਦਸਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਨਾਲ੍ ਦੱਸਜ਼ਦਆ,ਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਾਰਜ ਿਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 
ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਸਾਬਣ ਦੀ ਉਪਲ੍ਬਧਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਮਨਰੇਿਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਿੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਜ਼ਮਲੇ੍, ਉਹ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ 40 ਸੈਜ਼ਕੰਡ ਤੱਕ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਹਥ ਧੋਣ, ਨਾਲ੍ ਹੀ ਉਹ 



ਹਥੇਲ੍ੀ, ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਪਛਲ੍ਾ ਪਾਸਾ, ਉਂਿਲ੍ਾਂ ਅਤ ੇਅੰਿੂ ੇ ਜ਼ਿਚਕਾਰ ਿੀ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਬਣ ਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ। 
ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕੰਮ ਸ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਲ੍ਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਨਰਿੇਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇਜ ਬ ਖਾਰ/ਖੰਘ/ਜ਼ਛੱਕ/ ਸਾਹ ਲੈ੍ਣ ਜ਼ਿੱਚ ਮ ਸਕਲ੍ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਖ ਦ ਸ ਪਰਿਾਈਜਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੇੇ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਤ ਰੰਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਲ੍ਿ।ੇ ਮਨਰੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ੍ 
ਦ ਪਜ਼ਹਰ ਦੇ ਖਾਣ/ੇਸਨੈਕਸ ਇੱਕਜ਼ ਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦ।ੇ ਜੇ ਕਈੋ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 

ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਜਾ ਜ਼ਸਿਲ੍ 
ਸਰਜਨ ਫਾਜਜ਼ਲ੍ਕਾ ਦੇ ਕੋਜ਼ਿਡ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01638-264105 ਨੰੂ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ 

ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲ੍ੱਿ ਸਕ ੇਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਿਲੇ੍ਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲ੍ਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲ੍ਬਧ  ਕਰਿਾਈ ਜਾ 
ਸਕੇ। 

 

 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 

1/20792/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 
ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਤੱਕ 269645 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

*267156 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਖਰੀਦ 

* ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਿੀ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 28 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ 
ਚੱਲ੍ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਖੇ 269645 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਿੱਲ੍ੋਂ 267156 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ 
ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤ ੇਜ਼ਦਨ ਸੋਮਿਾਰ 27 ਅਪਰੈਲ੍ ਨੰੂ 41768 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ ਪਨਿਰੇਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 12032 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿੱਲ੍ੋਂ 3926 

ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਿੱਲ੍ੋਂ 10890 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿੱਲ੍ੋਂ 9960 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਿੇਅਰਹਾਊਸ 
ਿੱਲ੍ੋਂ 4960 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਿਈ ਹੈ। 

 

 



  

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4 

1/20812/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜੈਸਲ੍ਮੇਰ ਰਾਜਸਥਨ ’ਚ  ਫਸੇ 2585 ਮਿਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਪੈਂਦ ੇਪਜ਼ਹਲੇ੍ 
ਜ਼ਪੰਡ ਿ ੰ ਮਜਾਲ੍ ਜ਼ਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਪਰਤ ੇ

*ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਿ ਦੀਆ ਂ25 ਟੀਮਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ 8 ਪੈਟਰੋਲ੍ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲੇ੍ਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਿ 

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ 1104 ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮ ੱਚੀ ਲੇ੍ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤ ੇਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 28 ਅਪਰੈਲ੍: 

ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿਾਲ੍ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜੈਸਲ੍ਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਫਸ ੇ2585 

ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦ ੇਪਜ਼ਹਲੇ੍ ਜ਼ਪੰਡ ਿ ੰ ਮਜਾਲ੍ ਜ਼ਿਖੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦਾ ਜ਼ਿਆ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਤਜ਼ਹਤ 
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਹੱਤਾਂ ਨੰੂੂ ਦੇਖਜ਼ਦਆ ਂਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਿੀ 

ਲ੍ਿਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਬਾਹਰਲੇ੍ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂੂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਿਾਪਸ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ 
ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਿੱਡੀ ਮ ਜ਼ਹੰਮ ਚਲ੍ਾਈ ਿਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸਦੇ ਨਾਲ੍ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋ੍ਕ 
ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ’ਚ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਿਏ ਹਨ। 

ਸਰ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਬੀਤੇ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ 61 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜੈਸਲ੍ਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਖੇ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਆ ਦ ੇ2585 ਮਿਦੂਰ ਜੋ ’ਚ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕ ੇਫਸ ੇਹੋਏ ਸਨ ਨੰੂੂ ਲੈ੍ ਕੇ ਪਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਿ ਦੀਆਂ 25 ਟੀਮਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸਾਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੂੀ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖਜ਼ਦਆ ਂ8 ਪੈਟਰੋਲ੍ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਿ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ 
ਿਾਈਿ ਸਬ ਡਿੀਿਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਖੇ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਿਖੇ ਰੱਜ਼ਖਆ 
ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਿ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮ ੜ ਜ਼ਿਚਾਜ਼ਰਆ ਜਾਿੇਿਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਦੂਜ ੇਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਲੇ੍ਬਰ ਨੰੂ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਅਹਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਾਨਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਜਾਿੇਿਾ । ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ 1104 ਮਿਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮ ੱਚੀ ਲੇ੍ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤ ੇਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।  



ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰ. ਸੰਧੂ ਅਤ ੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ ਜ਼ਲ੍ਸ ਮ ਖੀ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਿ ਦਾ 
ਜ਼ਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਪੰਡ ਿ ੰ ਮਜਾਲ੍ ਜ਼ਿਖੇ ਪਹ ੰ ਚ ਕੇ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲ੍ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸਾਰੇ 
ਮਿਦੂਰਾਂ ਲ੍ਈ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਮੌਕ ੇਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦ ੇਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦ ੇਯਾਤਰੀ ਸ ਭਾਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਿਾਪਸੀ ਸੰਭਿ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਫਸ ਿਏ ਸਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ 
ਨੇ ਇਸ ਮੌਕ ੇਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਨੱਜੀ ਰੂਚੀ ਲੈ੍ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ 
ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।  

ਇੱਥੇ ਜ਼ਜਕਰਯੋਿ ਹੈ ਜੈਸਲ੍ਮੇਰ ਜ਼ਿਖੇ ਫਸ ੇਮਿਦੂਰਾਂ ’ਚ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ 1104, ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਦੇ 683, ਬਜ਼ ੰਡਾ ਦ ੇ
300, ਫਰੀਦਕਟੋ ਦ ੇ217, ਜ਼ਫਰੋਿਪ ਰ ਦੇ 57, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 23, ਪਜ਼ਟਆਲ੍ਾ ਦੇ 20, ਜਲੰ੍ਧਰ ਦ ੇ15, ਲ੍ ਜ਼ਧਆਣਾ ਦੇ 11, ਮੋਿਾ ਦੇ 
32, ਬਰਨਾਲ੍ਾ ਦੇ 20, ਕਪੂਰਥਲ੍ਾ ਦੇ 29 ਅਤੇ ਸੰਿਰੂਰ ਦੇ 74 ਮਿਦੂਰ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ੍ ਹਨ।   

    


