
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਪੁ੍ਜਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਵੱਚ 
ਜਨਤਕ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਆਜਿਆ 

ਘਰ ਦੇ ਜਸਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਬੈਂਕ ਪ੍ਾਸ-ਬੁੱ ਕ ਨਾਲ੍ ਲੈ੍ ਕ ੇਪ੍ਦੈਲ੍ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜਿਆ 

ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਵਾਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਜਿਆ ਨਿੀਂ 
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ੍ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਸਵਰੇੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਿਰ 
2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਵਚ ਜਨਤਕ ਲੈ੍ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
ਇਿ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਜਦਆ ਂਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਵਚ ਜਸਰਫ 
ਨਕਦ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ, ਕਲ੍ੀਅਜਰੰਗ, ਪੈਸ ੇਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਿੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਰੈਸਪੋਂਿੈਂਟ ਦਆੁਰਾ ਪੈਨਸਨਾਂ ਵੰਿੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਖ਼ਿਾਨਾ / ਮੁਦਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ੍ ਖੱੁਲ੍ੀਆਂ ਰਜਿਣਗੀਆਂ। 
ਿੀਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦਸੇਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਭੀੜ ਜਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇ਼ਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਜਵਚ ਅਸਫਲ੍ ਰਜਿਣ ਤ ੇ
ਦੰਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਰਾਂਚ ਮਨੇੈਜਰ ਅਜਜਿੀਆਂ ਉਲੰ੍ਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ 
ਥਾਣੇ ਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦ ੇਿਨ। 
ਉਿਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਜਸੱਧਾ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਬਾਿਰ ਜਨਕਲ੍ਣ ਦੀ 
ਇਜਾ਼ਿਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਉਿ ਵੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸ-ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜਸਰਫ ਪੈਦਲ੍ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਿੋਣ ਤੋਂ 
ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।  
ਉਿਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਕਸ ੇਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੈਂਕ ਦੀ ਿੋਮ ਬਰਾਂਚ ਜਾਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਿੀਂ, ਬਲ੍ਜਕ 
ਉਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸਾਖਾ ਜਵਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿਾਲ੍ਾਂਜਕ, ਸਾਰੇ ਏਟੀਐਮ ਜਦਨ-ਰਾਤ ਖੱੁਲ੍ਹੇ  
ਰਜਿਣਗੇ। 
ਉਿਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਆਦਸੇਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਵਾਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਜਗਆ 
ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਕਾਰਣ, ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਵਾਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ 



ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਥੋੜਹ ੇ ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਆਨਲ੍ਾਈਨ (https://epasscovid19.pais.net.in/) 

‘ਤੇ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ  ਅਤ ੇਪਾਸ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸ,ੇ ਬੈਂਕ ਦ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜਸਰਫ ਕੰਮ ਤ ੇ ਆਉਣ/ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਈ ਿੀ ਰਾਿੀਂ  
ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਜਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਕਸੇ ਿੋਰ 
ਕੰਮ ਲ੍ਈ ਆਈ ਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਕਰਜਫਊ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਰੱੁਧ ਦੰਿਕਾਰੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

-------------------- 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ. ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀਆ ਂਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਸੋਟ ਪ੍ੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (ਆਈ ਪ੍ੀ ਪ੍ੀ ਬੀ) ਵੱਲ੍ੋਂ  ਜਦਤੇ 
ਜਾਣਿੇ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲ੍ਾਭ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਤੀਜਨਧੀਆ ਂਅਤ ੇਇੰਿੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਬੀ) 
ਰਾਿੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲ੍ਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫਸੈਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।  
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ ਜਵੱਚ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੰੂ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਤੀਜਨਧੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ
ਜਪੰਿਾਂ ਜਵੱਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜਨਰਜਵਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਾਭ ਜਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 
ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪੈਨਸਨਾਂ ਅਤ ੇਿੋਰ ਲ੍ਾਭ ਜਸੱਧੇ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਦ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇ ਜਵੱਚ 
ਜਮਹਾਂ ਿੁੰ ਦ ੇਿਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜਫਊ/ਲ੍ਾਕਿਾਊਨ ਦੇ ਤਜਿਤ, ਉਿ ਬੈਂਕਾਂ / ਏਟੀਐਮ਼ਿ ਤੱਕ ਨਿੀਂ ਪਿੰੁਚ 
ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੋਰ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲ੍ਾਭ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਤੱਕ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲ੍ਈ, ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦ ੇ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਤੀਜਨਧੀਆ ਂਰਾਿੀਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਜਵਧਵਾ, ਆਸਜਰਤ, ਅਪਾਿਜ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪੈਨਸਨਾਂ 
ਸਮਤੇ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲ੍ਾਭ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਬੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਲੋ੍ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਤੀਜਨਧੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਕਿਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

https://epasscovid19.pais.net.in/


ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਇੰਿੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਰਾਿੀਂ ਿਾਕ ਜਵਭਾਗ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਜਕ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਲ੍ਾਭ ਦੀ ਵੰਿ ਦੀ ਸਿੂਲ੍ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਗੇਾ। 
ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਦਆੁਰਾ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾ (ਏਈਪੀਐਸ) ਦ ੇ
ਨਾਲ੍, ਿਾਕਘਰ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਏਟੀਐਮ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ੍ ਲੈ੍ਸ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ 
ਆਪਣ ੇਿੀ ਪੈਸ ੇਕਢਵਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਿੋਣਗ ੇਚਾਿੇ ਉਿ ਜਕਸ ੇਵੀ ਬੈਂਕ ਦ ੇਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਿੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਜਵਚ 4639 ਿਾਕਘਰਾਂ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿੀ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਚ 10,000 

ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
------------ 

 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਮੰਡੀਆ ਂਦ ੇਕੰਮਕਾਜ ਨ ੰ  ਫੇ਼ਿ 11 ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ 

ਮੌਜ ਦਾ ਫੇ਼ਿ-1 ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਵਚ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਚੱੁਜਕਆ ਕਦਮ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਲੋ੍ਕ ਜਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਜਦਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਫੇ਼ਿ 11 ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਿੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਵਚ ਜਲ੍ਆਉਣ 
ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲ੍ਾ ਜਲ੍ਆ ਿੈ। 
ਇਿ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਜਦਆ ਂ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਿ ਕਦਮ 
ਫੇ਼ਿ-1 ਦੀ ਮੰਿੀ ਜਵਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਵਚ ਚੁੱ ਜਕਆ ਜਗਆ ਿੈ ਜੋ ਇੱਕ ਥਕੋ ਬਾ਼ਿਾਰ, 

ਜਜੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਸਜਿਰ ਨੰੂ ਫਲ੍ ਅਤੇ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਿੀਂ ਿੈ।  
ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਜਥਤੀ ਦ ੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖਜਦਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਿੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਕ ੇ ਭੀੜ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਜਿਤਾਂ ਲ੍ਈ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀ 
ਲ੍ਾਇਸੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਫੇ਼ਿ 11 ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਿੀ ਜਵਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਿੈ ਜਕ ਫੇ਼ਿ 11 ਜਵਚ ਨਵੀਂ ਮੰਿੀ ਅਧੀਨ ਲ੍ਗਭਗ 15 ਏਕੜ ਦਾ ਜਵਸ਼ਾਲ੍ ਰਕਬਾ ਿੈ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਜਵਚ 95 ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਜਵਚ ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਵਰਜਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 



------------------ 
 
 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

 

ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸੱਧ  ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਜਵਡ-19 ਪ੍ੀੜਤ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਅੰਜਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਵਰੋਧ ਨਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ੍ 

ਜਕਿਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ੍ ਕੋਈ ਿੋਰ ਿਤਰਾ ਪ੍ੈਦਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ 
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਦੇਖਜਦਆਂ, ਜਜਸ ਜਵਚ ਪਰਜਸੱਧ ਰਾਗੀ ਪਦਮ ਸਰੀ ਭਾਈ ਜਨਰਮਲ੍ 
ਜਸੰਘ ਦੀ ਕੋਜਵਿ-19 ਕਾਰਨ ਿੋਏ ਦੇਿਾਂਤ ਕਾਰਨ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਜਮਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਜਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਜਸਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸੱਧੂ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕਉਂਜਕ ਕਵੋੀਿ-19 ਪਾਜੇਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 
ਕਰਨ ਨਾਲ੍ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ। 
ਸਮਸਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਜਦਆਂ ਉਿਨਾਂ ਦੁਿਰਾਇਆ ਜਕ 
ਜੇ ਸਿੀ ਪਰੋਟਕੋੋਲ੍ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ੍ ਕਈੋ ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਵ ਨਿੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਥੋਂ 
ਤੱਕ ਜਕ ਰਾਖ ਨਾਲ੍ ਵੀ ਕਈੋ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲ੍ਈ ਰਾਖ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ੍ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਜਦਸਾ ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਮਸਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਜਨਆ ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, ਜਰਸਤਦੇਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੂੰ ਿ ਜਦਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਧਾਰਜਮਕ ਪਾਠ 
ਪੜਹਨਾ, ਪਜਵੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਅੰਤਮ ਰਸਮ, ਜਜਸ ਨਾਲ੍ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿੂਿਣ ਦੀ 
਼ਿਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ, ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਸ ਨੰੂ ਜਦਖਾਉਣ ਲ੍ਈ ਬੈਗ ਨੰੂ (ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਣ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ
ਵਰਤ ਕੇ) ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ  



ਪਰ, ਜਮਰਤਕ ਦੇਿ ਨੰੂ ਨਿਾਉਣ, ਚੁੰ ਮਣਾ, ਗਲੇ੍ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ/ 
ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ/ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, ਸਮਸਾਨਘਾਟ / ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਿ ੇਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਮਾਜਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦ ੇ
ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪਰਿੇ਼ਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

------------------- 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵੱਚ 2 ਿੋਰ ਪ੍ਾਜੇਜਟਵ ਮਾਮਲੇ੍ ਆਏ ਸਾਿਮਣੇ 
 

ਜਦੱਲ੍ੀ ਜਵਚ ਧਾਰਜਮਕ ਇਕੱਠ ਜਵਚ ਿੋਏ ਸਨ ਸਾਮਲ੍ 

 

ਜਪੰ੍ਡ ਮਲੌ੍ੀ ਬਦੈਵਾਨ ਅਤੇ ਆਲ੍ਮਿੀਰ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਸੀਲ੍ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਅਪਰੈਲ੍: 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵੱਚ 2 ਿੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜੇਜਟਵ ਮਾਮਲੇ੍ ਸਾਿਮਣ ੇਆਏ ਿਨ। ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਜਦੱਲ੍ੀ ਜਵੱਚ 
ਇਕ ਧਾਰਜਮਕ ਇਕੱਠ ਜਵਚ ਸਾਮਲ੍ ਿੋਏ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਦੋਵੇਂ 
ਜਵਅਕਤੀ ਸੈਕਟਰ -68 ਨੇੜ ੇਕੁੰ ਭੜਾ ਅਤੇ ਜਪੰਿ ਮਲੌ੍ੀ ਬੈਦਵਾਨ (ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਲ੍) ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਿਨ। 
ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਰ ਜਵਖੇ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਜਵਖੇ ਕਆੁਰੰਟਾਈਨ ਜਵੱਚ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਦਵੋੇਂ 
ਇਲ੍ਾਕੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨ ਅਤੇ ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਪਰੋਟਕੋੋਲ੍ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਿੀ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲ੍ਾਵਾ ਲ੍ਾਲ੍ੜੂ ਨੇੜ ੇਜਪੰਿ ਆਲ੍ਮਗੀਰ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸੀਲ੍ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ 
ਿੈ ਜਕਉਂਜਕ ਅੰਬਾਲ੍ਾ ਕੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲ੍ਗਭਗ 15 ਜਵਅਕਤੀਆ ਂ ਨੇ ਜਪੰਿ ਆਲ੍ਮਗੀਰ ਜਵਖੇ ਇਕੱਠ 
ਜਵੱਚ ਜਸਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਿੀਗੜਹ ਜਵਖੇ ਕੋਜਵਿ -19 ਪਾ਼ੇਿਜਟਵ 



ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ 15 ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ 10 ਪਜਰਵਾਰ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਜਵੱਚ ਿੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਿੈ।  
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜਗਤਪੁਰਾ ਪਾ਼ੇਿਜਟਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧੀ 48 ਨਮੂਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ 
ਿਨ ਜਦਜਕ ਜਤੰਨ ਨਮੂਜਨਆਂ ਦ ੇਨਤੀਜਜਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤ਼ਿਾਰ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, ਿੋਰ ਪਾ਼ੇਿਜਟਵ 
ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂ ਦ ੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ੍ 14 ਨਮਨੇੂ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਜਕ 5 ਿੋਰ ਦ ੇ
ਨਤੀਜਜਆ ਂਦੀ ਉਿੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

--------------- 

 


