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I/19891/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਚ 15499 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 22 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 19470 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 15499 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 1 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਂਫਸਲ ਦੀ 

ਚੁਕਾਈ ਨ ੰ  ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 5800, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 2706, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 4342, ਿੇਅਰਹਾਊਸ 

ਿਲੋਂ 1920 ਅਤ ੇਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 731 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

                 ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਉਣ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ 

ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। 

ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿ ੇਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 
------------------------------- 
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I/19904/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ-ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨ ੰ  11 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ 
ਜਾਰੀ 
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤ ੇਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 

ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਅਪਰੈਲ     (          ) ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆ ਂਗੰਨਾ 
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਜ਼ਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਜ਼ਮੱਲਾਂ ਨ ੰ  
50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਜ਼ਮੱਲ ਪਜ਼ਨਆੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਮੱਲ ਨ ੰ  11 

ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਧਾਇਕ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
             ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ 
ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜ਼ਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਜੱਥੇ 

ਿੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਮਲੇਗੀ ਉਥੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਿਜ਼ ੰਨਤਾ ਦੀਆਂ 

ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਮਲੇਗਾ। ਪਜ਼ਨਆੜ ਜ਼ਮੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  8 ਕਰੋੜ 50 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ 

ਬਟਾਲਾ ਨ ੰ  3 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 91 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਿਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। 
        ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗੰ ੀਰ ਜ਼ਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਿਜ ਦ 
ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਜ਼ਦਆਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਜ਼ਤਹਾਸਕ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਸ ਬੇ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਮੁੱ ਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਿਾਦੀ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 

ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਿੱਡੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋਕ ਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। 
------------------ਕੈਪਸ਼ਨ---------- 

ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਧਾਇਕ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 



I/19947/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ  ਆਨ- ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ 
ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਪ ਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਿਾਏ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਅਪਰੈਲ (            ) ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿ ਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਂਕਰਿਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਜ਼ਹਣ। 
ਇਸ ਦ ੇਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿੀ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਰਕ  ਬਣਾਉਦ ੇਹੋਏ , 

ਿੱਟਸਐਪ, ਯ - ਜ਼ਟਊਬ , ਟੀ.ਿੀ. ਚਨੈਲ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦਆੁਰਾ ਪੜ•ਾਾਈ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ 
ਸਕ ਲ ਸਾਹੋਿਾਲ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਸਰੀ ਮਤੀ ਸਜ਼ਲਜਾ ਕੁਮਾਰੀ , ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਬੱਬਰੀ 
ਦੀ ਗਜ਼ਣਤ ਜ਼ਮਸਟਰੈਸ ਸਰੀਮਤੀ ਸੁਪਰੀਤ , ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ ਸੈਕੰ ਸਕ ਲ ਕਲੀਜਪੁਰ ਦੇ ਗਜ਼ਣਤ ਮਾਸਟਰ ਸਰੀ ਬੋਧ ਰਾਜ , ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੀਨੀ ਸੈਕੰ ਸਕ ਲ ਝਰੋਲੀ ਦ ੇਗਜ਼ਣਤ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਜ਼ਬਕਰਮ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਜ਼ਚਆ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆ 

ਿੱਲੋਂ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਕ ੇਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨ ੰ   ੇਜ਼ਜਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿ ਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ 

ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ•ਾਾਈ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਬਹਤੁ ਿਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਜਲੇ  ਰ 
ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਿਰਗ ਿਲੋਂ ਪ ਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ•ਾਾਈ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਜ਼ਚਆ ਂਦੀ 

ਪੜ•ਾਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/19953/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇ289 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 198 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਚ ਆਏ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੀ ਨੈਗਜ਼ਟਿ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,  23 ਅਪਰੈਲ (      ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇ 289 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 198 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 90 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਡੰਗ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਿ ਿਾਸੀ  ੈਣੀ ਪਸਿਾਲ ਦਾ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਆਈ ਸੀ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਚ ਆਏ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ 

ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਪੀੜਤ (ਜ਼ਪੰਡ  ੈਮੀ ਪਸਿਾਲ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਜ਼ਿਚ 77 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਅਤ ੇ15 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਿਟ ਆਈ ਹੈ। 
ਲੁਜ਼ਧਆਣ ੇਦ ੇਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੀੜਤ, ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਜ਼ਪੰਡ ਚੇਨੇਿਾਲ ਨੇੜ ੇਬਟਾਲਾ ਹੈ, ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਚ ਆਏ 09 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਦੇ 

ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੀ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਜ਼ਿਲਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿ ਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼/ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟਨੇ ਕਰਕ ੇ

ਰੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤ ੋਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰ-ਿਾਰ 

ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਜਰ ਰ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਜਗ•ਾਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 

ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
--------------------ਕੈਪਸ਼ਨ---- 

      ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 


