
1/19267/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨ ੰ  ਸਚੁਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦਣੇ ਲਈ ਛੋਟ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਪਰੈਲ (      ) ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜਵਚ ਲੱਗੇ 
ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਜਵਚ ਜਵੱਤ ਸੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਛੋਟਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ੇਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱ ਖ ਸਕਤੱਰ, ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਤ ੇਜਨਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ•ੇ ੇਅੰਦਰ ਿਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਜਵੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜਵਚ ਛੋਟਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ। 

ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਚਾਂ ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 05 ਵਿੇ ਤਕ ਖੱੁਲ•ੇ ੇਰਜਹਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਿਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿੇ ਤੋਂ 4 ਵਿੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਿ 24 ਘੰਟੇ ਖੱੁਲੇ ਰਜਹਣਗੇ ਅਤੇ 
ਇਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈਸ ੇਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਵਹੀਕਲ ਨ ੰ  ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਲੋ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 

ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਬਿਨਸ ਕਸਟਮਰ/ਕਸਟਮਰ ਸਰਜਵਸਿ ਪਰੋਵਾਈਡਰ, ਲੋੜਵੰਦ 
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਨਗਦੀ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਰੋਲ ਜਨਭਾਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 

ਬਰਾਚਾਂ ਜਵਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਬਿਨਸ ਕਸਟਮਰ/ਕਸਟਮਰ ਸਰਜਵਸਿ ਪਰਵੋਾਈਡਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ 

ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਜਪੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਡੋਰ ਟ  ਡੋਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗ।ੇ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ 

(9R419) ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆ ਂਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਛਟੋਾਂ 

ਕੇਵਲ ਜਡਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਿਰ/ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਿਰ ਵਲੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਵਚ ਖੜ•ਨ 

ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਲ ਲਗਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਗਾਹਕ ਇਨਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਜਵਚ ਖੜ• ਕੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ 

ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨਿੇਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਗਾਹਕ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ 

ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਫ, ਨਗਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬਜਧਤ, 

ਕੰਪਨੀਆ ਂਵਲੋਂ ਨਗਦੀ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਅਤ ੇਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕਰਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਡਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਿਾਈ ਜਵਚ ਛਟੋ 

ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

 

 

 



I/19284/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਕਰਨ 'ਤੇ ਜਦੱਤੀਆ ਂਛੋਟਾਂ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਪਰੈਲ (      ) ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜਵਚ ਲੱਗੇ 

ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਜਵਚ  ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction) ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਛੋਟਾਂ 
ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤ ੇਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱ ਖ ਸਕਤੱਰ, ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਤ ੇਜਨਆ ਂਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ•ੇ ੇਅੰਦਰ ਿਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਤਜਹਤ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਕਰਨ ਜਵਚ ਛੋਟਾਂ ਜਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। 
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਾਰਿ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰੋਿੈਕਟ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰੋਿੈਕਟ, ਜਿਵੇ ਜਕ 

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਿ, ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਚ, ਜਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਹਰ  ਅਤ ੇਉਦਯੋਜਗਕ 

ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਪਰੋਿੈਕਟ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ। ਮੁੜ ਨਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਿਾ ਪਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਜਨਰਮਾਣ ਕਾਰਿ, ਨਗਰ ਕੋਸਲਾਂ 

ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਰਮਾਣ ਕਾਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾ  ਸਕਣਗ।ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾਂ ਜਵਚ ਜਿਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਕਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਜਲਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕਰਮਚਾਰੀ /ਵਰਕਰ,  ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗ ੇ

ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰੋਿੈਕਟ ਸਾਇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਸਬੰਜਧਤ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨ ੰ  ਜਲਖਤੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਜਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਲਾਿਮੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਤ ੇ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨਜਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਅ ਿਾਵੇ। ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਅਣਗਜਹਲੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ 

ਧਾਰਾ 188 ਤਜਹਤ ਜਸਹਤ ਅਤ ੇਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਪਰੋਿੈਕਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ 

ਵਲੋਂ ਕਰਾਵਾਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
-------------- 

 

 

 

 

 

 



I/19302/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲ•ੇੇ ਅੰਦਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਨਰਜਵਘਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 19 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 1290 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 583 

ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 297, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਵਲੋਂ 112, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 139 ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 

ਵਲੋਂ 35 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ•ੇੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 

ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਜਦ ਲਈ ਵਾਸ ਬੇਸਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਗਆ ਅਤੇ 

ਇਹ ਵਾਸ ਬੇਸ਼ਣ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮਿਦ ਰ, ਜਕਸਾਨ ਤ ੇਆੜ•ਤੀ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਿੋ ਵੀ ਲੋਕ ਮੋਿ ਦ ਹੋਣ 

ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇ। ਉਨ•ੇਾੇਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ 

ਆੜ•ਤੀਆ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਪਾਸ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸੱੁਕੀ ਜਿਨਸ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈਣ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਿੋ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ 
-------------ਕੈਪਸ਼ਨ----- 

ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/19315/2020 

ਜਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 146 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 128 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ 

ਜਪੰਡ ਚੈਨੇਵਾਲ ਦੇ 09 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗਜਟਵ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਪਰੈਲ (     ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 

146 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 128 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 17 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੈਜਡੰਗ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਿ ਵਾਸੀ 

ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਜਦਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜਟਵ ਆਈ ਸੀ। 

ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬਟਾਲੇ ਨਿੀਦਕ ਜਪੰਡ ਚੈਨੈਵਾਲ ਜਵਖੇ ਲੁਜਧਆਣੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਿ 

ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵਚ 09 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਅਿੇ ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪੋਿਜਟਵ ਮਰੀਿ ਇਕ ਹੀ ਸੀ। 

ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 

ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼/ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਰ ਰੀ ਕੰਮ 

ਲਈ ਜਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤੋ ਪਜਹਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਿਰ ਰ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਿਗਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੱੁਧ ਿੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

--------------------ਕੈਪਸ਼ਨ---- 

      ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 


