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I/19654/2020       

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਚੁਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਬਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੈਨਸ਼ਨ 

ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਰਿੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਪਰੈਲ (             ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਚੁਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਹਤਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਿੋਰ-ਟ -ਿੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 

ਵੰਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਅਜ਼ਮਤ ਕਾਂਸਲ ਲੀਿ ਜ਼ਿਸਜ਼ਟਰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 
ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ 
ਜ਼ਿਲ•ੇ ੇਅੰਦਰ ਬਢੁਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਚੁਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 

ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ 

ਬੈਂਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਪਰੈਲ ਮਜ਼ਹਨੇ ਦੋਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ 1 ਲਿੱ ਿ 80 ਹਿਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ,ਂ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨ ੰ  11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਿੀ.ਬੀ.ਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜ਼ਕਸਾਨ ਸਮਮਾਨ ਜ਼ਨਧੀ ਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 316 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆ ਂਬਰਾਚਾਂ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 142 ਪੇਂਿ  ਬਰਾਚਾਂ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ, 243 ਏ.ਟੀ.ਐਮਿ 
ਅਤੇ 228 ਜ਼ਬਜਨਸ ਕਰਾਸਪੋਨਿੈਂਟ/ਕਸਟਮਰ ਸਰਜ਼ਵਸ ਪਰਸਨ (Business corrospondant /Customer 

service persons) ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਿੀ ਗਈ ਹੈ। 03 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 

ਅਪਰੈਲ 2020 ਤਕ 47 ਹਿਾਰ 916 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  11.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।       
ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਵੇਰ ੇ10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬਰਾਂਚ ਜ਼ਵਚ 150-200 

ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 2 ਹਿਾਰ ਲੋਕ ਰੋਜਾਨਾ ਨਗਦੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 3 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਪਿੱ ਧਰ 

'ਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਈੋ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਨੈਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰਿੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾ 



ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ, ਜੋ ਲਾਇਨ ਜ਼ਵਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ 

ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/19673/2020      

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪਟਾਜ਼ਕਆਂ/ਆਜ਼ਤਸ਼ਬਾਿੀ ਆਜ਼ਦ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਿਲਾਈਨਿ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਜ਼ਲਸ 

ਕਪਚਾਨ ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੀ ਜ਼ਦਨੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਵਿੇ ਦ ੋਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਅਚਾਨਕ ਜ਼ਵਸਫੋਟ ਹੋਏ 

ਸਨ, ਇਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚਾਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਜ਼ਵਸਫੋਟ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੋਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਵਚ ਇਕਿੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਤਸ਼ਬਾਿੀ ਦ ੇਭੰਿਾਰ ਜ਼ਵਚ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਟਰਾਲੀ ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦ ੋਜ਼ਵਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ 

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਿਿਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਜ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਿੀਗੜ• ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਿਸਟਰੀ ਐਿਂ ਕਾਮਰਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਿਲਾਈਨਿ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਪਟਾਜ਼ਕਆਂ/ ਆਜ਼ਤਸ਼ਬਾਿੀ ਚਲਾਉਣ 

ਤ ੇਇਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ (ਜ਼ਦਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਸਜ਼ਮਸ ਿੇਅ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦ ੇਜ਼ਦਨਾਂ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ 
ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ  ਵਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਜ਼ਹਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨਜ਼ਬਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/19708/2020  

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਾ ਪਜ਼ਹਨਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ-ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਪਰੈਲ (         ) ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  

ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਲਾਿਮੀ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਿੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸਿੱ ਧ  ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ 

ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੀ ਇਸ ਿਤਰਨਾਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਿੱ ਜ਼ਗਆਂ ਮਾਸਕ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਜਰ ਰ ਕਰੇ। 

ਉਨਾਂ ਅਿੱਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਦੇਜ਼ਿਆਂ ਜਾਵੇ ਉਸਦਾ ਚਲਾਣ ਕਿੱ ਜ਼ਟਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਸਵਲ 

ਸਰਜਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 

ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਤ ੇਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਪਜ਼ਹਨਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਬਜ਼ਚਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤ ੇਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ 

ਰਜ਼ਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। 
-----------ਕੈਪਸ਼ਨ-------- 

ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I/19732/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ 6582 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਪਰੈਲ (               ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦਿੱ ਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 21 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 10022 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 6582 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ 

ਿਰੀਦ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨ ੰ  ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤ ੇਫਸਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 2590, ਮਾਰਕਫੈੈੱਿ ਵਲੋਂ 1057, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 1826, ਵੇਅਰਹਾਊਸ 

ਵਲੋਂ 860 ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 249 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਿ ਰਿੱਿਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਿੀਆ ਂ

ਜ਼ਵਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਿੀ ਜ਼ਵਚ 

ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੋਸਲ 

ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰਿੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ। 
------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/19744/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯਜ਼ੋਗਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Establishments) ਨ ੰ  ਰਾਹਤ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਪਰੈਲ (           )  ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਿੱ ਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ 

ਜ਼ਵਚ ਲਿੱ ਗੇ ਲੋਕ ਿਾਊਨ ਜ਼ਵਚ ਕੰਸਟਰਿੱਕਸ਼ਨ (construction) ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ 

ਤਜ਼ਹਤ ਛੋਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਿੀਸ਼ਨਲ ਮੁਿੱ ਿ ਸਕਤਿੱ ਰ, ਗਰਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਨਆ ਂਵਲੋਂ ਵੀ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗਾਈਿਲਾਈਨਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਗਾਈਿਲਾਈਨਿ ਤਜ਼ਹਤ 

ਸਪੈਸ਼ੀਫਾਈਿ ਇੰਿਸਟਰੀਿ/ ਇੰਿਸਟਰੀ ਇਸਜ਼ਟਬਜ਼ਲਸ਼ਮੈਂਟ (specified Industries/ Industrial 

establishments ) (ਸਰਕਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ)  ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਛੋਟਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। 
          ਪੇਂਿ  ਿੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਿਸਟਰੀਆ,ਂ ਜੋ ਜ਼ਮਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਂਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹਨ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨ ਫੇਕਚਜ਼ਰੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਜਹੜੀਆ ਂ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਜ਼ਮਕਸ ਿੋਨ (SEZs) ਇੰਿਸਟੀਰੀਅਲਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤ ੇਇੰਿਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਜ਼ਸ਼ਪ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਹਨ 

ਅਤੇ ਅਤ ੇਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਉਦਯੋਜ਼ਗਕ ਇਕਾਈਆ ਂਨ ੰ  ਛੋਟ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਜਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਰਿੱਗਿ, 

ਫਾਰਮਾਕੁਟੀਕਲ (pharmaceuticals), ਮੈਿੀਕਲ ਿੀਵਾਸ (medical devices) ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਜ਼ਧਤ ਕਿੱਚਾ 
ਮਾਲ, ਰ ਰਲ  ਏਰੀਏ ਜ਼ਵਚ ਫ ਿ ਪਰੋਸੈਜ਼ਸੰਗ ਇੰਿਸਟਰੀਿ ਜੋ ਜ਼ਮਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਨਗਰ ਕੋਂਸ਼ਲਾਂ ਦ ੇਹਿੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹਨ, ਪਰੋਿਿੱ ਕਸ਼ਨ ਯ ਜ਼ਨਟ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਕੋਲਾ ਪਰੋਿਿੱ ਕਟ, ਮਾਈਨਿ ਅਤੇ ਜ਼ਮਨਰਲ ਪਰੋਿਿੱ ਕਟਸ, ਇਨਾਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਹੀਕਲ, ਪੈਜ਼ਕੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸੰਬਜ਼ਧਤ ਮੈਨ ਫੈਕਚਜ਼ਰੰਗ ਯ ਜ਼ਨਟ, ਜ਼ਜਊਟ (Jute) ਇੰਿਸਟਰੀਿ, 

ਜ਼ਸ਼ਫਟ ਵਾਈਜ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰਿੱਿਕੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਯ ਜ਼ਨਟ/ਜ਼ਰਫਾਇਨਰੀ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੈ। 
ਜ਼ਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਂਿ  ਿੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਭਿੱ ਜ਼ਠਆ ਂਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਛੋਟਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਭਿੱ ਜ਼ਠਆ ਜ਼ਵਚ 10 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਰਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਿੱ ਜ਼ਠਆ ਦੇ 

ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰਿੱਿਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਸਟੈਂਿਰਿ 

ਆਪਰੇਜ਼ਟੰਗ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਿੱ ਠਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਸ਼ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਵਾਲੇ 

ਸਥਾਨ ਤਕ ਜ਼ਲਜਾਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਗ।ੇ ਭਿੱ ਠਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰਿੱਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 

ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਪ ਰਾ ਜ਼ਿਆਲ ਰਿੱਿਣਗੇ। 
ਇੰਿਸਟਰੀਿ ਯ ਜ਼ਨਟ ਆਪਣ ੇਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗ,ੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 



ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ 

ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਲਿਤੀ ਰ ਪ ਜ਼ਵਚ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਸਬ ਿਵੀਿਨ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨ ੰ  ਦੇਣਾ ਲਾਿਮੀ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯਜ਼ੋਗਕ ਯ ਜ਼ਨਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਜਾਰੀ ਹਈਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। 
------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/19756/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਗਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਘਰ ਵਾਪਸੀ-ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 

ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਪਰੈਲ (  )   ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋ ਸ ਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤ ੇਹਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਜ਼ਲਆ ਂਨਾਲ ਸ ਬੇ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ 

ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਜ਼ਵਿੇ ਕਰੀਬ 3500 ਸ਼ਰਧਾਲ ਆ ਂਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਿੱਧਰਾ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਸਫਲਤਾ 

ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਲਿੱ ਗੇ ਲੋਕ ਿਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਜ਼ਹਬ 

ਜ਼ਵਿੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਓਥ ੇਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵਗੇੀ। 
ਸ. ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ਬ ੇਦ ੇਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 

ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਰਜ਼ਹ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਿੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਨੇਤੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆ ਂਦੀ 

ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਦ ੇਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁਿੱ ਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ 

ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਆਪਣ ੇਿਰਚ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆ ਂਨ ੰ  ਘਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸ਼ੀਿਨ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਚਿੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ 

ਿਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤ ੇ

ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਪੈਣ ਕਰਕ ੇਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰ 

ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ। 
------------ਕੈਪਸ਼ਨ----- 

ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।   ਜ਼ਿਲ•ੇਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 



I/19764/2020 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ219 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 148 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਪਰੈਲ (      ) ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ219 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 148 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤ ੇ70 

ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਿ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸੀ। 
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-

ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼/ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ਸੋਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟਨੇ ਕਰਕੇ ਰਿੱ ਿਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤੋ 

ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਜਰ ਰ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਸੁਰਿੱ ਜ਼ਿਅਤ ਜਗ•ੇਾ ਹੈ ਅਤ ੇਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੁਿੱ ਧ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

 

 

 

 


