
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

ਸੂਬ ੇਭਰ ਜਿਚ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਜਨਰਜਿਘਨ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਾਰੀ ਰਜਿਣ ਦਾ ਰਾਿ ਪੱਧਰਾ 
ਦਿਾਈ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਤ ੇਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਿਚਕਾਰ ਮਸਜਲ੍ਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੱਲ੍ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 7 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਆਰੰਭੇ ਪਰਭਾਿੀ ਕਦਮਾਂ ਦ ੇ ਮੱਦਨੇ਼ਿਰ ਕੈਰੀਅਜਰੰਗ ਐਡਂ ਫਾਰਿਰਡ 
ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਼ਿੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਰਜਮਆਨ ਿੋਈ ਮੀਜਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਼ਿੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ 
ਸਮੁੱ ਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਦਾ ਿੱਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਜਟੰਗ ਜਿੱਚ ਦੋਿਾਂ ਜਧਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਮਸਜਲ੍ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਚਾਰ 
ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਰੀਇੰਗ ਐਡਂ ਫਾਰਿਰਡ ਐਸਸੋੀਏਸਨ ਦ ੇਪਰਧਾਨ ਅਜਮਤ ਜੈਨ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਿ 
ਸੰਨ ਫਾਰਮਾ, ਕੈਡੀਲ੍ਾ ਫਾਰਮਾ, ਡਾ. ਰੈਡੀ਼ਿ, ਗਲੇ੍ਕਸ ੋ ਅਤ ੇ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਫਾਰਮਾ 
ਕੰਪਨੀਆ ਂ ਦ ੇ ਲ੍ਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਿੱਧ ਗੋਦਾਮਾਂ (਼ਿੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ) ਨੰੂ ਚਲ੍ਾਉਂਦ ੇ ਿਨ। ਉਿ ਪੰਜਾਬ, 

ਿਜਰਆਣਾ ਅਤੇ ਜਿਮਾਚਲ੍ ਪਰਦੇਸ ਨੰੂ ਦਿਾਈਆਂ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪਰ, ਉਿ ਆਿਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਿਾਿਨਾਂ ਦੀ 
ਆਿਾਜਾਈ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੀਆ ਂਕੁਝ ਮੁਸਕਲ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਮਸਲ੍ਾ ਜਡਪਟੀ 
ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ ਜਦਆਲ੍ਨ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਿੱਚ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਨਰਦਸੇਾਂ ’ਤੇ 
ਖੇਤਰੀ ਆਿਾਜਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕਮੁਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਿਾਿਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

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

 

ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਚ ਜਿਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਜਸੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਪਜਲੰ੍ਗ ਜਾਰੀ: 
ਡੀਸੀ ਜਗਰੀਸ ਜਦਆਲ੍ਨ 

ਅੱਜ 7 ਪਾਜੇਜਟਿ ਕਸੇ ਆਏ ਸਾਿਮਣ,ੇ ਦੂਜੇ ਪਾਜੇਜਟਿ ਕਸੇ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜਿਚ ਸਨ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਚੁੱ ਕ ਜਰਿਾ ਿ ੈਿਰ ਸੰਭਿ 

ਕਦਮ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 7 ਅਪਰੈਲ੍: 



"ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਕੋਰਨੋਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਿਤ ਪਾਜੇਜਟਿ ਮਾਮਜਲ੍ਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ 
ਜਿਆਪਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸਟ ਿੈ ਜਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਚ ਲ੍ਏ ਗਏ 
2368 ਨਮੂਜਨਆਂ ਜਿਚੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 600 ਯਾਨੀ 25 ਪਰਤੀਸਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਪਰਸਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 
ਲ੍ਏ ਗਏ ਿਨ।" ਇਿ ਪਰਗਟਾਿਾ ਅੱਜ ਇਥ ੇਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਜਿੜੇ ਅੱਜ ਜਪੰਡ ਜਿਾਿਰਪੁਰ ਤੋਂ 7 ਪਾਜੇਜਟਿ ਮਾਮਲੇ੍ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਿਨ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਮਨੇੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲ੍ਏ ਗਏ ਸਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਿ ਜੀਐਮਸੀਐਚ -32 ਜਿਚਲੇ੍ ਇਕ ਪਾਜੇਜਟਿ 
ਕੇਸ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜਿਚ ਆਏ ਸਨ। 
 

ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਿ ਿੀ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪਾਜੇਜਟਿ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦ ੇਅਗਲੇ੍ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦ ੇਕੁੱ ਲ੍ 118 ਨਮਨੇੂ 
ਲ੍ਏ ਗਏ ਿਨ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੂਆਤ ਦੇ ਜਿੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਲੱ੍ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ 522 

ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਉਿਨਾਂ ਇਿ ਿੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਾਰੇ ਜਪੰਡ ਨੰੂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਿੀ ਸਾਿਧਾਨੀ 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਲ੍ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 
 

ਉਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਗਤਪੁਰਾ ਜਪੰਡ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਜੇਜਟਿ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ 55 ਸੰਪਰਕ ਲੱ੍ਭੇ ਗਏ 
ਅਤੇ ਨਮਨੇੂ ਲ੍ਏ ਗਏ। 
 

ਡੀਸੀ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤ ੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਰਜਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਦੁਿਰਾਇਆ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਸਜਥਤੀ ਨਾਲ੍ ਨਜਜੱਠਣ ਲ੍ਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਿੈ। 

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

ਜਿਾਿਰਪੁਰ ਜਿਖੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸਨ ਲ੍ਈ 4000 ਲ੍ੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲ੍ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ 
ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਲ੍ਗਾਇਆ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 7 ਅਪਰੈਲ੍: 
"ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਿਚ ਪੈਦਾ ਿੋ ਰਿੀ ਸਜਥਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜਥਤੀ ਨਾਲ੍ 
ਨਜਜਠਣ ਲ੍ਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਿੈ।" ਇਿ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ 
ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 4000 ਲ੍ੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲ੍ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ 



ਜਿਾਿਰਪੁਰ ਜਪੰਡ ਜਿਖੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸਨ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ, ਜੇ 
ਲੋ੍ੜ ਪਿੇ ਤਾਂ 2 ਿੋਰ ਜਤਆਰ ਿਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਿੀ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਜਧਆਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ 
ਭਾਲ੍ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਕੰਨਟਨੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਜਰਤ ਿੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਿੈ ਜਕ ਜਪੰਡ ਜਿਾਿਰਪੁਰ ਤੋਂ 7 ਪਾਜੇਜਟਿ ਕਸੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਜਜਿਨਾਂ ਦ ੇ
ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐੱਚ .32 ਜਿਖੇ ਇਕ ਿੋਰ ਪਾਜੇਜਟਿ ਕਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਜੋਂ ਨਮਨੇੂ ਲ੍ਏ ਗਏ। 

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

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਜਲ੍ਸ ਨੇ 'ਕੋਜਿਡ ਕਮਾਂਡੋ਼ਿ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੂਆਤ 

 

ਕੋਜਿਡ -19 ਨਾਲ੍ ਪਰਭਾਜਿਤ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿੱਚ ਬਣਾਏਗਾ 
ਸੰਪਰਕ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 7 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਕੋਜਿਡ -19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦਨੇ਼ਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਸਿਤ ਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲ੍ਈ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂ ਨਾਲ੍ 
ਸੰਬਧਤ ਨਿੇਂ ਅਤ ੇ ਿੱਡ ੇ ਜਸਸਟਮ ਨਾਲ੍ ਜੁੜਨ ਲ੍ਈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਰੀ ਕੁਲ੍ਦੀਪ ਜਸੰਘ ਚਾਿਲ੍ ਦੀ 
ਅਗਿਾਈ ਿੇਠ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਪੁਜਲ੍ਸ ਨੇ "ਕੋਜਿਡ ਕਮਾਂਡੋ਼ਿ" ਦੀ ਸਰੂੁਆਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਕੋਜਿਡ 
ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਕੁੱ ਲ੍ ਜਗਣਤੀ 19 ਿੈ। 
 

ਇਿ ਕੋਜਿਡ ਕਮਾਂਡੋ਼ਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਜਿਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਰਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦ ੇਰੂਪ ਜਿੱਚ ਨਾਮ਼ਿਦ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਿਨ। ਉਿ ਕੋਜਿਡ -19 ਨਾਲ੍ ਪਰਭਾਜਿਤ ਜਿਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਕੋਜਿਡ ਕਮਾਂਡੋ ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪੁਜਲ੍ਸ ਦ ੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਪਰੇਜਰਤ 
ਕਾਂਸਟੇਬਲ੍ ਿਨ ਜੋ ਖੁਦ ਕੋਿੀਡ -19 ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸਿ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ੍ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 
ਅੱਗੇ ਆਏ ਿਨ। ਉਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਅੰਦਰ 30 ਜਮੰਟ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਿੋਣ ਲ੍ਈ ਜਤਆਰ 
ਿੋਣਗੇ। 
 



ਕੋਜਿਡ ਕਮਾਂਡੋ਼ਿ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਜਲ੍ਸ ਨੰੂ ਕੋਜਿਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂ ਦ ੇ
ਸੰਪਰਕ ਜਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਿੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਲ੍ਈ, ਖੇਤਰ ਜਿੱਚ ਪੁਜਲ੍ਸ ਮੁਲ੍ਾ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਕੋਜਿਡ ਕਮਾਂਡੋ਼ਿ ਨੰੂ ਪਰਸਨਲ੍ ਪਰਟੋੈਕਜਟਿ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਜੋ ਇਿਨਾਂ 
ਦੇ ਸਿੀ ਪਜਿਨਣ, ਿਟਾਉਣ ਅਤ ੇਜਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਸਖਲ੍ਾਈ ਦ ੇਨਾਲ੍ ਜਤਆਰ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਗੋ-ਬੈਗ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਦ ੇਿਨ ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ਼ਿ ਲ੍ਈ ਪੀਪੀਈ ਅਤ ੇਕਜਮਊਜਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲ੍ਈ 
ਮੁਢਲ੍ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸਾਮਲ੍ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਉਿ ਜਮਆਰੀ ਓਪਰੇਜਟੰਗ ਜਿਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਪਾਜੇਜਟਿ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ 
ਸੰਭਾਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਸਜਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰੇਜਰਤ ਿਨ। 

-------- 

 


