
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸ਼ਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰੂਰੀ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ - 

ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਉਪਲੱ੍ਬਧ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਟੁਹੰਟਦ ਸਸ਼ਫਾਕ ਨਦ  ਜਾ ਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਦਕ ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵੱਮ ਮੱਲ੍ ਰਹੇ  -:

 ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਰੂਰੀ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਟੁਹੱਸਦ ਕਰਵਾਉ  ਲ੍ਤ ਟੱੁਖ ਟੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ੍ਾ ਲ੍ਾਂਮ ਕੀਤੀ'ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ' ਜ਼ਵੱਮ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਦਕ ਹਨ। 

ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਨਦ  ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ਘਰੇਲ੍ੂ ਵਸਤਾਂਪਰਾਪਤ  ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਜੀਦਕ ਘਰ ਬੈਸ਼ਦ  /ਹੋਟ ਜ਼ਨਵਲ੍ਰੀ ਘਰੇਲ੍ੂ ਵਸਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ/

 ਕਰਨ ਲ੍ਤ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਨੰੂ ਗੁਗਲ੍ ਪਲ੍ ਸਿੋਰ ਜਾਂ109 ਤੇ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਨੰੂ ਨਾਊਨਲੋ੍ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਐਪ ਦੇ 

ਟੈਜ਼ਨÀ ਜ਼ਵੱਮ ਜਾ ਕੇ Request grocery/essent iels ਉੱਤੇ ਕਜ਼ਲੱ੍ਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਪ ੀ ਜ਼ਸਿੀ ਨੰੂ ਜ਼ਸਲੈ੍ਕਿ ਕਰਕੇ ਨਿਦੀਕੀ 

ਸੈਂਿਰ ਤੇ ਲੋ੍ੜੀਂਦਾ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦਰਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸ ਤਾ ਸਲ੍ਾਵਾ ਜੇ ਕੋਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਪ ੇ ਦਪ ਨੰੂ ਰਜ਼ਜਸਿਰ ਕਰਵਾਉ ਾ 

ਮਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Register as Merchant ਦੇ ਦਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਜ਼ਲੱ੍ਕ  ਕਰਕੇ ਦਪ ੇ ਦਪ ਨੰੂ ਰਜ਼ਜਸਿਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਨਦ  ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ' ਕਨੈਕੱਿ ਿੂ ਨਾਕਿਰ'  ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਦੇ ਟੈਜ਼ਨÀ ਜ਼ਵੱਮ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕੱਿ ਿੂ ਨਾਕਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਪਸ਼ਨ 

ਨੰੂ ਕਜ਼ਲੱ੍ਕ ਕਰਕੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕ  ਘਰ ਬੈਸ਼ਦ  ਨਾਕਿਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਲੈ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਕਿਰ ਸਸ ਐਪ ਨਾਲ੍ ਜੂੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ੍ ਹੈਲ੍ਲ੍ਾਤਨ ਨੰਬਰ 18001804104 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਦ ਹੈ। 

ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ  ਨਦ  ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ  ਜੇਕਰ ਕੋਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਲੰ੍ਿੀਅਰ ਸਹਾਸਤਾ ਦੇ  ਜ਼ਵੱਮ /ਦਰਗੇਨਾਤਜੇਸ਼ਨ/

ਸਖੁੱ ਕ ਹੈ ਉਹ ਦਪ ੇ ਦਪ ਨੰੂ ਸਸ ਐਪ ਤੇ ਰਜ਼ਜਸਿਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ੍ੜ ਪੈ  ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ ਟੇਲ੍ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕਾਰੀ ਜ਼ਜਹਨਾ ਜ਼ਵੱਮ ਵਲੰ੍ਿੀਅਰ ਸਹਾਸਤਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਜਵੇ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਟਊਨਿੀ ਜ਼ਰਸਪੋਨਸ ਵਲੰ੍ਿੀਅਰ -ਘਰ  -

 ਘਰ ਜ਼ਵੱਮ ਦਏ ਟੱੁਲ੍ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਦਵਾਤਦਕ, ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ , ਖਾ  ਪੀ  ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਪਹੰੁਮਾਉ ਾ। ਿਰੂਰਤਾ ਟੰਦਾ ਨੰੂ ਖਾ  ਪੀ  ਦਾ 

ਸਟਾਨ ਪਹੰੁਮਾਉ ਾ । ਟਰੀਿ ਿਰਾਂਸਪੋਰਿ  ਵਲੰ੍ਿੀਅਰ ਟਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਤੱਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿਰਾਂਸਪੋਰਿ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਮਾਉ ਾ। ਸਰਕਾਰੀ  -

ਿਰਾਂਸਪੋਰਿ ਵਲ੍ੰੰਿੀਅਰਕਾਰੀ ਅਦਾਜ਼ਰਦ ਲ੍ਤ ਿਰਾਂਸਪੋਰਿਸਰ -, ਿਰਾਂਸਪੋਰਿ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਮੈਕ ਸਨ ਐਕਨ ਮੈਿ 

ਵਲੰ੍ਿੀਅਰਸੈਲ੍ਫ ਦਸਸੋਲੈ੍ਿ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲ੍ੀਫੋਨ ਸਪੋਰਿ ਟੁਹੱਤਦ ਕਰਵਾਉ ੀ। ਸਾਫਿਵੇਅਰ ਜ਼ਨਵੈਲ੍ਟੈਂਿ - ਵਲੰ੍ਿੀਅਰ -

ਪਰੋਗਾਰਟਾਂ ਜ਼ਵੱਮ ਸਜ਼ਹ ੋਗ ਦੇ ਾ। .ਿੀ.ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਫਿਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਤ   

ਕੈਪਸ਼ਨ – ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਟੁਹੰਟਦ ਸਸ਼ਫਾਕ । 
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ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਵਲ੍ਾ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਦਕ, ਪਰਾਤਵਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦ ੇਨਾਕਿਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਟੀਜ਼ਿੰਗ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਦ ੇਬਮਾਅ ਲ੍ਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ਾ ਕੀਤੀਦਕ ਜ਼ਤਦਰੀਦਕ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਵਮਾਰ ਵਿਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍ (     ) ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਟੁਹੰਟਦ ਸਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਅ, 

ਪਰਾਤਵਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਕਿਰਾਂ ਤੇ ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਕਾਲ੍ਜ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀਦਕ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਟੀਜ਼ਿੰਗ 

ਕੀਤੀ ਗਤ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਮ ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ (ਜ), ਰਟਨ ਕੋਖੜ ਸਹਾਸਕ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ-



ਕਟ-ਐਸ.ਨੀ.ਐਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਮੰਦ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਟੋਜੂਦ ਸਨ। 
ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਨਦ  ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਦੇ ਬਮਾਅ ਲ੍ਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ਾ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲੇ੍ ਅੰਦਰ 700 ਬੈੈੱਨਾਂ/ ਦਤਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਨ (isolation ward) ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਦ ਸੀ । ਪਰ 

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ਾ ਜ਼ਿਲ੍•ੰ ੇਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 44 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4555 ਬੈੈੱਨ/ ਦਤਸਲੇੋ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਨ (isolation 

ward)  ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ੍ੜ ਪੈ  'ਤ ੇਸਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਨਦ  

ਪਰਾਤਵਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਕਿਰ ਅਤੇ ਸਿਾਫ ਨੰੂ ਵੀ ਲੋ੍ੜ ਪੈ  'ਤੇ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ੍ ਸਜ਼ਹ ਗੋ ਕਰਨ ਲ੍ਤ ਜ਼ਤਦਰ 

ਰਜ਼ਹ  ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਦਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਗਰ ਜ਼ਜਲੇ੍ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਟ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਪਰਾਤਵਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ਤਦਕ ਜਾ ਗੀਦਕ, ਸਸ ਲ੍ਤ ਦਪ  ੇਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਸ ਦੀ ਜ਼ਤਦਰੀ ਕਰਕ ੇਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਵਾਸੀਦਕ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹੂਲ੍ਤ ਨੰੂ ਟੁੱ ਖ ਰੱਖਜ਼ਦਦਕ ਪਰਾਤਵੇਿ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਦ ੇਸਿਾਫ ਅਤ ੇ

ਵੈਂਿੀਲੇ੍ਿਰ ਦਜ਼ਦ ਸਬੰਧੀ ਲੋ੍ੜ ਪੈ  'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ਤਦਕ ਜਾ ਗੀਦਕ, ਅਤ ੇਜ਼ਜਲੇ੍ ਅੰਦਰ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਤਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ 

ਵਾਰਨ ਜ਼ਵਮ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਦ ੇਪੂਰੇ ਸਿਾਫ ਦੀਦਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ਤਦਕ ਜਾ ਗੀਦਕ। 
ਸਸ ਟੌਕ ੇਨਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਉਬਰਾਏ, ਨਾ. ਗੁਰਖੇਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਕਲ੍ਸੀ, ਨਾ. ਐਸ.ਕੇ ਪਨੰੂ, ਨਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਜ਼ ੱਲ੍ਾ, ਨਾ. ਸੁਨੀਲ੍ ਕੋਸ਼ਲ੍, ਨਾ. 
ਬੱਬਰ, ਨਾ. ਜੈਸਟੀਨ ਨੰਦਾ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਨੈਂਿਲ੍ ਅਤ ੇਜ਼ਸਹਤ ਅਫਸਰ, ਨਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਅੱਤਰੀ ਦ ੂਰਵਜ਼ੈਦਕ ਅਫਸਰ, ਨਾ. ਜ਼ਗਦਨ 

ਮੰਗ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਹੋਜ਼ਟਊਪੈਜ਼ਥਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ੍ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਰ ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਕਾਲ੍ਜ ਬੱਬਰੀ, ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ੍ ਨਾ. ਪਰਟਜੀਤ ਕੋਰ ਦਜ਼ਦ 

ਹਾਜਰ ਸਨ। 
-------------ਕੈਪਸ਼ਨ-----1-2- 

ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਟੁਹੰਟਦ ਪਰਾਤਵਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਨਾਕਿਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਨਾਲ੍ ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ੍ 

ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਤ ੋਹੋਰ। 
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ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪਰਵਾਸੀ ਟਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਤ ਟੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਨਹੀਂ ਦਉ  ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸਹਾਸਕ ਲੇ੍ਬਰ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍ (      ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਦ ੇਬਮਾਅ ਲ੍ਤ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਟਜੂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਜਲ੍ਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ੍ਾ ਕੋਤ ਟੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਨਾ ਦਉ  ਲ੍ਤ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਟਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਜਲੇ੍ ਜ਼ਵਮ ਕੋਤ ਟੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ 

ਨਹੀਂ ਦਉ  ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾ ਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਦਕ ਬਲ੍ਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸਹਾਸਕ ਲੇ੍ਬਰ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਕੁਟਾਰ ਸਹਾਸਕ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਬਿਾਲ੍ਾ ਨਦ  ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ਪਰਵਾਸੀ ਟਜਦੂਰਾਂ ਲ੍ਤ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਤ ਕਟੀ ਨਹੀਂ 

ਦਉ  ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਵਲ੍ਾ ਜ਼ਜਲੇ੍ ਦ ੇਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਜ਼ਸ਼ਦਕ ਜ਼ਵਮ ਕੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਪਰਵਾਸੀ ਟਜੂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭੱਜ਼ਸ਼ਦਕ ਦਾ 



ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਦ ਤ ੇਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਦਵਾਸਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਜ਼ਦ ਦੀ ਕੋਤ ਕਟੀ ਨਹੀਂ 

ਦਉ  ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਭੱਸ਼ਾ ਟਾਲ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਟਜਦੂਰਾਂ ਦ ੇਖਾ  ਅਤੇ ਸੇਫਿੀ ਨੰੂ ਲੈ੍ ਕੇ ਕੋਤ ਜ਼ ੱਲ੍ਟੱਸ਼ ਨਾ 

ਵਰਤ । 
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਦਕ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਪਰਵਾਸੀ ਟਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਤ ਤੋਰ 'ਤ ੇਰਜ਼ਹ  
ਲ੍ਤ ਸ਼ੈਲ੍ਿਰ ਅਤ ੇਜਰੂਰੀ ਵਰਤਾ ਵਾਲੇ੍ ਸਟਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਤਦਕ ਦਜ਼ਦ ਦੇ  ੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਟਜੂਦਰਾਂ 

ਨੰੂ ਹਰ ਸਹਾਸਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
----------------ਕੈਪਸ਼ਨ----3-4 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਦ ੇਬਮਾਅ ਲ੍ਤ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਲੇ੍ਬਰ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਭੱਸ਼ਦ  ਉੱਪਰ ਪਰਵਾਸੀ 

ਟਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ੍ ਗੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
4 

ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਲੈ੍ਫੀ. ਜਨਰਲ੍  ਿੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ੍ ਵਲ੍ਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਦਕ ਨਾਲ੍ ਟੀਜ਼ਿੰਗ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਦ ੇਬਮਾਅ ਲ੍ਤ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਦ ਜਾਸਿਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍ (          ) ਪਰਟ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਸਿ ਸੇਵਾ ਟੈਨਲ੍ ਲੈ੍ਫੀ. ਜਨਰਲ੍ (ਸੇਵਾ ਟੁਕਤ) ਸਰੀ ਿੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ੍ 

ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਸ ਮੇਅਰਟੈਨ 'ਗਾਰਨੀਅਨ ਦਫ ਗਵਰਨੈੈੱਸ' ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨਵਾਤਿਰ ਟੁੱ ਖ ਟੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ੍ਾ ਜ਼ਜਲ੍ਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ੍ਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਦੇ ਬਮਾਅ ਲ੍ਤ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਸਿਾ ਲੈ੍  ਸਬੰਧੀ ਟੀਜ਼ਿੰਗ 

ਕੀਤੀ ਗਤ। ਸਸ ਟੌਕ ੇਸ. ਕਰਨਵੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਓ.ਐਸ.ਨੀ ਸਰੀ ਿੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਗੱਲ੍ , ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਨਪਿੀ 

ਕਜ਼ਟਸਨਰ (ਜ), ਜ਼ਬਰਗੇਨੀਅਰ ਸਰੀ ਜੀ.ਐਸ ਕਾਹਲ੍ਾ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਟੁਖੀ 'ਗਾਰਨੀਅਨ ਦਫ ਗਵਰਨੈੈੱਸ' , ਲੈ੍ਫਿੀਨੈਂ ਿ ਕਰਨਲ੍ 

ਜ਼ਦਲ੍ਬਾਗ ਜ਼ਸੰਘ ਕਾਹਲ੍ਾ ਜ਼ਨਪਿੀ ਹੈੈੱਨ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜੇ.ਐਸ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ੍ਫੀ.ਕਰਨਲ੍, ਜੀ.ਐਸ ਸੈ ੀ, ਭੁਜ਼ਪੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ 

ਗੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ (ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ੍) ਟੋਜੂਦ ਸਨ। 
ਸਰੀ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ੍ ਨਦ  ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱਸ਼  ਲ੍ਤ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਸ 

ਸੰਕਿ ਦ ੇਸਟੇਂ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ 'ਗਾਰਨੀਅਨ ਦਫ ਗਵਰਨੈੈੱਸ' ਦ ੇਵਲੰ੍ਿੀਅਰ ਦਪਸੀ ਤਾਲ੍ਟਲੇ੍ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸ ੇਪਰਕਾਰ 

ਦੀ ਟੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਨਾ ਦਉ  ਦੇ  ਲ੍ਤ ਕੋਤ ਕਸਰ ਨਾ ਖੱਨ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਟਿਦੂਰਾਂ ਅਤ ੇਫੈਕਿਰੀਦਕ ਜ਼ਵਮ 

ਕੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਟਜੂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਤਦਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ੍ੜੀਦੀਦਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਤ ਨੰੂ  ਕੀਨੀ ਬ ਾਸਦ ਜਾਵੇ। 

ਉਨਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਦਕ ਨੰੂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਗਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਮ ਕ ਕ ਦੀ ਵਾ ੀ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਦਉ  ਵਾਲ੍ਾ ਹੈ। ਸਸ ਲ੍ਤ ਜ਼ਜਲੇ੍ ਦੀਦਕ 

ਟੰਨੀਦਕ ਜ਼ਵਮ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਜਦੂਰਾਂ ਦਜ਼ਦ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਲ੍ਤ ਲੋ੍ੜੀਦ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਤ ਟੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ 

ਨਾ ਦਵ।ੇ 
ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਸ. ਸੰਧੂ ਨਦ  ਦੱਜ਼ਸਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਪਿੀ ਕਜ਼ਟਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਟੁਹੰਟਦ ਸਸ਼ਫਾਕ ਦੀ 



ਅਗਵਾਤ ਹੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਵਾਸੀਦਕ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਜਰੂਰੂ ਸਵਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਤ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਕਰਵਾਤ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜ਼ਿਲੇ੍ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਟਿਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਵਅਕਤੀਦਕ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਮ 

ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਤਦਕ ਦਜ਼ਦ ਸਾਜ਼ਟਲ੍ ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲ੍ਾਤ ਪਹੰੁਮਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਲ੍ਤ ਕੰਿਰੋਲ੍ 

ਰੂਟ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਤਨ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤੀਦਕ ਗਤਦਕ ਹਨ। ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ੍ ਨਦ  ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ੍ਾ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਲ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲ੍ੀ ਦਾ ਪਰਗਿਾਵਾ ਕਰਜ਼ਦਦਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਰਸ 

ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਨਜ਼ਜੱਸ਼  ਜ਼ਵਮ ਕੋਤ ਕਸਰ ਨਾ ਖੱਨੀ ਜਾਵੇ। 
-----------------ਕੈਪਸ਼ਨ--------5-6----- 

ਲੈ੍ਫੀ. ਜਨਰਲ੍ (ਸੇਵਾ ਟੁਕਤ) ਸਰੀ ਿੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ੍ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਸ ਮੇਅਰਟੈਨ 'ਗਾਰਨੀਅਨ ਦਫ ਗਵਰਨੈੈੱਸ' 

ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਦਕ ਨਾਲ੍ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 

 



çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ Áëôð, ×¹ðçÅÃê¹ð 

Ç÷ñ·Å òÅÃÆ ÕðÇëÀ± ç½ðÅé ÷ð±ðÆ ÃÔ±ñå» Ãì§èÆ Õ¯òÅ ê¿ÜÅì ÁËê å¶ Ã§êðÕ Õðé- ÇâêàÆ ÕÇîôéð 

Õ¯òÅ ê¿ÜÅì ÁËê å¶ ò¾Ö ò¾Ö ÷ð±ðÆ Ã¶òÅò» çÆ ÃÔ±ñå À¹êñ¾ìè 

×¹ðçÅÃê¹ð, B ÁêzËñ :- ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÜéÅì î¹Ô§îç ÇÂôëÅÕ é¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁ» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê¿ÜÅì 

Çò¾Ú Ú¾ñ ðÔ¶ ÕðÇëÀ± ç½ðÅé ñ¯Õ» é§± ÷ð±ðÆ ÃÔ±ñå» î¹Ô¾ÇÂÁÅ ÕðòÅÀ¹ä ñÂÆ î¾¹Ö î§åðÆ ê¿ÜÅì ò¾ñ¯º ñ»Ú 

ÕÆåÆ ÒÕ¯òÅ ê¿ÜÅì ÁËê Ó Çò¾Ú Ã¶òÅò» êzçÅé ÕÆåÆÁ» ÔéÍ 

 ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Øð¶ñ± òÃå»/ðÅôé çÆ Ô¯î ÇâòñðÆ Øð¶ñ± òÃå»/ðÅôé Áå¶ 

ôìÜÆÁ» Øð ìËá¶  êzÅêå Õðé ñÂÆ éÅ×ÇðÕ é§± ×¹×ñ êñ Ãà¯ð Ü» A@I å¶ Õ¯òÅ ê¿ÜÅì ÁËê é§± âÅÀ±éñ¯â 

ÕðÕ¶ ÃÅÇÂé Á¾ê ÕðéÅ êÅò¶×ÅÍ ÁËê ç¶ îËÇéÀ Çò¾Ú ÜÅ Õ¶ Request grocery/essent iels À¹¾å¶ ÕÇñ¾Õ Õðé 

À¹êð§å ÁÅêäÆ ÇÃàÆ é§± ÇÃñËÕà ÕðÕ¶ é÷çÆÕÆ ÃËºàð å¶ ñ¯óÆºçÅ òÃå± é§± ÁÅðâð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ ÇÂÃ 

å¯º ÇÂñÅòÅ Ü¶ Õ¯ÂÆ ç¹ÕÅéçÅð ÁÅêä¶ ÁÅê é§± ðÇÜÃàð ÕðòÅÀ¹äÅ ÚÅÔ§¹çÅ þ å» Register as Merchant ç¶ 

ÁÅêôé å¶ ÕÇñ¾Õ  ÕðÕ¶ ÁÅêä¶ ÁÅê é§± ðÇÜÃàð òÆ ÕðòÅ ÃÕçÅ þÍ 

  ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ò ÕéËÕ¾à à± âÅÕàðÓ  Õ¯òÅ ê¿ÜÅì ÁËê ç¶ îËÇéÀ Çò¾Ú ÜÅ Õ¶ ÕéËÕ¾à 

à± âÅÕàð é» ç¶ ÁÅêôé é§± ÕÇñ¾Õ ÕðÕ¶ éÅ×ÇðÕ  Øð ìËá¶ âÅÕàðÆ ÃñÅÔ ñË ÃÕçÅ þ Í ç¶ô íð ç¶ 

ÃÆéÆÁð âÅÕàð ÇÂÃ ÁËê éÅñ Ü±ó¶ Ô¯Â¶ ÔéÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÃêËôñ þññÅÂÆé é§ìð AH@@AH@DA@D òÆ 

ÜÅðÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ 

ÇâêàÆ ÕÇîôéð  é¶ Á¾×¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ  Ü¶Õð Õ¯ÂÆ ÇòÁÕåÆ/ÁÅð×¶éÅÂÆÜ¶ôé/Ç÷ñ·Å êzôÅôé é§± 

ò¦àÆÁð ÃÔÅÇÂåÅ ç¶ä Çò¾Ú ÇÂÛ¹¾Õ þ À¹Ô ÁÅêä¶ ÁÅê é§± ÇÂÃ ÁËê å¶ ðÇÜÃàâ òÆ ÕðòÅ ÃÕçÅ þÍ ñ¯ó 

êËä À¹é·» éÅñ åÅñ î¶ñ òÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ ò¾Ö ò¾Ö Ö¶åð» çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇÜÔéÅ Çò¾Ú ò¦àÆÁð 

ÃÔÅÇÂåÅ Çç¾åÆ ÜÅ ÃÕçÆ þÍ ÇÜò¶ ÇÕ ÕÇîÀ±éàÆ ÇðÃê¯éÃ ò¦àÆÁð-  Øð- Øð Çò¾Ú ÁÅÂ¶ î¾¹ñ ÇòÁÕåÆ 

å¾Õ çòÅÂÆÁ» , ÷ð±ðÆ òÃå» , ÖÅä êÆä çÆ òÃå» êÔ§¹ÚÅÀ¹äÅÍ ÷ð±ðåÅ î§çÅ é§± ÖÅä êÆä çÅ ÃîÅé 

êÔ§¹ÚÅÀ¹äÅ Í îðÆ÷ àð»Ãê¯ðà  ò¦àÆÁð - îðÆ÷» é§± òÅêÃ Øð å¾Õ ÇÕÃ¶ òÆ àð»Ãê¯ðà ðÅÔÆº êÔ§¹ÚÅÀ¹äÅÍ 

ÃðÕÅðÆ àð»Ãê¯ðà ò¦àÆÁð- ÃðÕÅðÆ ÁçÅÇðÁÅ ñÂÆ àð»Ãê¯ðà, àð»Ãê¯ðà ç¶ ÃÅèé» çÅ êzì§è ÕðéÅÍ 

ÚËÕ ÇÂé ÁËºâ ÚËà ò¦àÆÁð- ÃËñë ÁÅÇÂÃ¯ñËà Áå¶ ô¾ÕÆ îðÆ÷» é§± àËñÆë¯é Ãê¯ðà î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ¹äÆÍ 

ÃÅëàò¶Áð ÇâòËñîËºà ò¦àÆÁð -  ÃðÕÅð é§± ÃÅëàò¶Áð Áå¶ ò¾Ö ò¾Ö ÁÅÂÆ.àÆ. êz¯×Åðî» Çò¾Ú ÃÇÔï¯× 

ç¶äÅÍ 

ÕËêôé – ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÜéÅì î¹Ô§îç ÇÂôëÅÕ Í 

 

 

ÇÜñÅ ñ¯Õ Ã¿êðÕ çëåð, ×¹ðçÅÃê¹ðÍ  

êðòÅÃÆ î÷çÈð» ù Õ¯ÂÆ î¹ôÇÕñ éÔÆº ÁÅÀ¹ä Çç¾åÆ ÜÅò¶×Æ-ÃÔÅÇÂÕ ñ¶ìð ÕÇîôéð  

×¹ðçÅÃê¹ð, B ÁêÌËñ (      ) Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ñ×ÅÂ¶ ×Â¶ ÕðÇëÀÈ ç¯ðÅé êÌòÅÃÆ îÜÈçð» ù ÇÜñÅ êÌôÅÃé òñ¯º Õ¯ÂÆ 

î¹ôÇÕñ éÅ ÁÅÀ¹ä ñÂÆ êÌì¿è ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé Áå¶ êÌòÅÃÆ îÜçÈð» ù ÇÜñ¶ ÇòÚ Õ¯ÂÆ î¹ôÇÕñ éÔÆº ÁÅÀ¹ä Çç¾åÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂÃ 



Ãì¿èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç¿ÇçÁ» ìñÇò¿çð ÇÃ¿Ø ÃÔÅÇÂÕ ñ¶ìð ÕÇîôéð ×¹ðçÅÃê¹ð Áå¶ êÌçÆê Õ¹îÅð ÃÔÅÇÂÕ ÕÇîôéð ìàÅñÅ é¶ 

ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ êÌòÅÃÆ îÜçÈð» ñÂÆ ÜðÈðÆ òÃå» çÆ Õ¯ÂÆ ÕîÆ éÔÆº ÁÅÀ¹ä Çç¾åÆ ÜÅò¶×ÆÍ 

À¹é» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¾Ü À¹é» òñ¯º ÇÜñ¶ ç¶ ç¶ ò¾Ö-ò¾Ö í¾ÇáÁ» ÇòÚ Õ¿î Õðé òÅñ¶ êÌòÅÃÆ îÜÈçð» Ãì¿èÆ í¾ÇáÁ» çÅ ç¯ðÅ ÕÆåÅ 

Ç×ÁÅ å¶ À¹é» ù ÇòôòÅÃ ÇçòÅÇÂÁÅ ÇÕ ÇÜñÅ êÌôÅÃé À¹é» ù ÜðÈðÆ òÃå» ÁÅÇç çÆ Õ¯ÂÆ ÕîÆ éÔÆº ÁÅÀ¹ä Çç¾åÆ ÜÅò¶×ÆÍ 

À¹é» í¾áÅ îÅñÕ» ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô îÜçÈð» ç¶ ÖÅä Áå¶ Ã¶ëàÆ ù ñË Õ¶ Õ¯ÂÆ Çã¾ñî¾á éÅ òðåäÍ 

ÁÇèÕÅðÆÁ» Á¾×¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ç¶ ÇçôÅ-Çéðç¶ô» åÇÔå êÌòÅÃÆ îÜçÈð» ç¶ ÁÃæÅÂÆ å¯ð Óå¶ ðÇÔä ñÂÆ ôËñàð 

Áå¶ ÜðÈðÆ òðå¯º òÅñ¶ ÃîÅé Áå¶ çòÅÂÆÁ» ÁÅÇç ç¶ ã¹¾Õò¶º êÌì¿è ÕÆå¶ ×Â¶ Ôé Áå¶ êÌòÅÃÆ îÜÈçð» ù Ôð ÃÔÅÇÂåÅ êÌçÅé 

ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ 

----------------ÕËêôé----C--D 

Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ñ×ÅÂ¶ ÕðÇëÀÈ ç¯ðÅé ñ¶ìð ÇòíÅ× ç¶ ÁÇèÕÅðÆ ×¹ðçÅÃê¹ð ç¶ í¾á¶ À¹¾êð êÌòÅÃÆ îÜçÈð» çÅ éÅñ 

×¾ñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶Í 

 

ÇÜñÅ ñ¯Õ Ã¿êðÕ çëåð, ×¹ðçÅÃê¹ðÍ 

ÇâêàÆ ÕÇîôéð òñ¯º ÇÃÔå ÁÇèÕÅðÆÁ», êÌÅÂÆò¶à ÔÃêåÅñ ç¶ âÅÕàð» éÅñ îÆÇà¿× 

Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ÇÃÔå ÇòíÅ× òñ¯º ÕÆåÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» Ãì¿èÆ ÇòÚÅð òà»çðÅ ÕÆåÅ 

×¹ðçÅÃê¹ð, B ÁêÌËñ (     ) ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÜéÅì î¹Ô¿îç ÇÂôëÅÕ çÆ êÌèÅé×Æ Ô¶á ÇÃÔå ÁÇèÕÅðÆÁ, êÌÅÂÆò¶à ÔÃêåÅñ» ç¶ 

âÅÕàð» å¶ éðÇÃ¿× ÕÅñÜ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ ÇâêàÆ ÕÇîôéð çëåð ÇòÖ¶ îÆÇà¿× ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÜÃ ÇòÚ Ã. å¶ÇÜ¿çðêÅñ 

ÇÃ¿Ø Ã¿èÈ òèÆÕ ÇâêàÆ ÕÇîôéð (Ü), ðîé Õ¯Ûó ÃÔÅÇÂÕ ÕÇîôéð-Õî-ÁËÃ.âÆ.ÁËî ×¹ðçÅÃê¹ð, âÅ. ÇÕôé Ú¿ç ÇÃòñ ÃðÜé 

î¯ÜÈç ÃéÍ 

îÆÇà¿× ç½ðÅé ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ÇÃÔå ÇòíÅ× òñ¯º ê¹ÖåÅ êÌì¿è ÕÆå¶ ×Â¶ Ôé Áå¶ 

ÇÜñ¶ Á¿çð G@@ ìË¾â»/ ÁÅÂÆÃ¯ñ¶ôé òÅðâ (isolation ward) çÅ êÌì¿è ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Í êð ÇÃÔå ÇòíÅ× òñ¯º Ç÷ñ·¶ Á¿çð Ô¯ð 

ò¾Ö-ò¾Ö DD æÅò» Óå¶ DEEE ìË¾â/ ÁÅÂÆÃ¯ñ¶ôé òÅðâ (isolation ward)  ÃæÅÇêå ÕÆå¶ ×Â¶ Ôé å» Ü¯ ñ¯ó êËä Óå¶ ÇÂé» çÆ 

òðå¯º ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕ¶Í ÇÂÃ Ãì¿èÆ ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ êÌÅÂÆò¶à ÔÃêåÅñ» ç¶ âÅÕàð Áå¶ ÃàÅë ù òÆ ñ¯ó êËä Óå¶ ÇÜñÅ êÌôÅÃé 

éÅñ ÃÇÔï¯× Õðé ñÂÆ ÇåÁÅð ðÇÔä çÆ ÁêÆñ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ Á×ð ÇÜñ¶ Á¿çð Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ Ãì¿èÆ ÇÕÃ¶ ÇÕÃî çÆ ñ¯ó 

êËºçÆ þ å» êÌÅÂÆò¶à ÔÃêåÅñ» çÆ Ã¶òÅò» ñÂÆÁ» ÜÅä×ÆÁ», ÇÂÃ ñÂÆ ÁÅêä¶ ê¾èð Óå¶ ÇÂÃ çÆ ÇåÁÅðÆ ÕðÕ¶ ð¾ÖÆ ÜÅò¶Í Õð¯éÅ 

òÅÇÂðÃ Çòð¹¾è ÇÜñÅ òÅÃÆÁ» çÆ ÇÃÔå ÃÔÈñå ù î¹¾Ö ð¾ÖÇçÁ» êÌÅÂÆò¶à ÔÃêåÅñ» ç¶ ÃàÅë Áå¶ òËºàÆñ¶àð ÁÅÇç Ãì¿èÆ ñ¯ó 

êËä Óå¶ Ã¶òÅò» ñÂÆÁ» ÜÅä×ÆÁ», Áå¶ ÇÜñ¶ Á¿çð ÃæÅÇêå ÕÆå¶ ×Â¶ ÁÅÂÆÃ¯ñ¶ôé òÅðâ ÇòÚ ÔÃêåÅñ» ç¶ êÈð¶ ÃàÅë çÆÁ» 

Ã¶òÅò» ñÂÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í  



ÇÂÃ î½Õ¶ âÅ. Áô¯Õ À¹ìðÅÂ¶, âÅ. ×¹ðÖ¶ñ ÇÃ¿Ø ÕñÃÆ, âÅ. ÁËÃ.Õ¶ êù, âÅ. ìÆ.ÁËÃ.Çã¾ñ¯º, âÅ. Ã¹éÆñ Õ¯ôñ, âÅ. ì¾ìð, âÅ. 

ÜËÃîÆé é¿çÅ ÇÜñÅ âËºàñ Áå¶ ÇÃÔå ÁëÃð, âÅ. Áô¯Õ Á¾åðÆ ÁÅïÈðòËÇçÕ ÁëÃð, âÅ. Ç×ÁÅé Ú¿× ÇÜñÅ Ô¯ÇîÀÈêËÇæÕ 

ÁëÃð, ÇêÌ¿ÃÆêñ ×¹ðç¶ò Õ¯ð éðÇÃ¿× ÕÅñÜ ì¾ìðÆ, ÇêÌ¿ÃÆêñ âÅ. êðîÜÆå Õ¯ð ÁÅÇç ÔÅÜð ÃéÍ  

-------------ÕËêôé-----A-B- 

ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÜéÅì î¹Ô¿îç êÌÅÂÆò¶à ÔÃêåÅñ ç¶ âÅÕàð» éÅñ îÆÇà¿× Õðç¶ Ô¯Â¶ éÅñ Ã. å¶ÇÜ¿çðêÅñ ÇÃ¿Ø Ã¿èÈ òèÆÕ 

ÇâêàÆ ÕÇîôéð å¯ Ô¯Ðí 

 

Ç÷ñÅ ñ¯Õ Ã¿êðÕ çëåð, ×¹ðçÅÃê¹ðÍ 

ñËëÆ. Üéðñ  àÆ.ÁËÃ ô¶ðÇ×¾ñ òñ¯º ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ îÆÇà¿× 

Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ñ×ÅÂ¶ ÕðÇëÀÈ ç¯ðÅé ÕÆå¶ ×Â¶ êÌì¿è» çÅ ÇñÁÅ ÜÅÇÂ÷Å 

×¹ðçÅÃê¹ð, B ÁêÌËñ (          ) êðî ÇòÇôÃà Ã¶òÅ îËâñ ñËëÆ. Üéðñ (Ã¶òÅ î¹Õå) ÃÌÆ 

àÆ.ÁËÃ ô¶ðÇ×¾ñ ÃÆéÆÁð òÅÂÆÃ Ú¶ÁðîËé Ò×ÅðâÆÁé ÁÅë ×òðéË¾ÃÓ Áå¶ ÃÆéÆÁð 

ÁËâòÅÂÆ÷ð î¹¾Ö î¿åðÆ ê³ÜÅì òñ¯º ÇÜñÅ êÌôÅÃé òñ¯º Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ñ×ÅÂ¶ 

ÕðÇëÀÈ ç¯ðÅé ÕÆå¶ ×Â¶ êÌì¿è» çÅ ÜÅÇÂ÷Å ñËä Ãì¿èÆ îÆÇà¿× ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂÃ î½Õ¶ Ã. 

ÕðéòÆð ÇÃ¿Ø ú.ÁËÃ.âÆ ÃÌÆ àÆ.ÁËÃ ô¶ð×¾ñ , Ã. å¶ÇÜ¿çðêÅñ ÇÃ¿Ø Ã¿èÈ òèÆÕ ÇâêàÆ 

ÕÇîÃéð (Ü), ÇìÌ×¶âÆÁð ÃÌÆ ÜÆ.ÁËÃ ÕÅÔñ¯º ÇÜñÅ î¹ÖÆ Ò×ÅðâÆÁé ÁÅë ×òðéË¾ÃÓ , 

ñËëàÆéËºà Õðéñ ÇçñìÅ× ÇÃ¿Ø ÕÅÔñ¯º ÇâêàÆ þ¾â Ç÷ñÅ ×¹ðçÅÃê¹ð, Ü¶.ÁËÃ ôÅÔÆ 

ñËëÆ.Õðéñ, ÜÆ.ÁËÃ ÃËäÆ, í¹Çê³çð ÇÃ¿Ø å¶ ×¹Çð¿çð ÇÃ¿Ø (ÃÅð¶ ÃÅìÕÅ Õðéñ) î¯ÜÈç ÃéÍ 

ÃÌÆ ô¶ðÇ×¾ñ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê³ÜÅì ÃðÕÅð òñ¯º Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ éÅñ éÇÜ¾áä ñÂÆ ê¹ÖåÅ 

êÌì¿è ÕÆå¶ Ôé Áå¶ ÇÂÃ Ã¿Õà ç¶ Ãî¶º ÇÜñÅ êÌôÅôé å¶ Ò×ÅðâÆÁé ÁÅë ×òðéË¾ÃÓ ç¶ 

òñ¿àÆÁð ÁÅêÃÆ åÅñî¶ñ éÅñ ñ¯Õ» ù ÇÕÃ¶ êÌÕÅð çÆ î¹ôÇÕñ éÅ ÁÅÀ¹ä ç¶ä ñÂÆ Õ¯ÂÆ 

ÕÃð éÅ Û¾âäÍ À¹é» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕðÇëÀÈ ç¯ðÅé î÷çÈð» Áå¶ ëËÕàðÆÁ» ÇòÚ Õ¿î Õðé òÅñ¶ 

îÜÈçð» ù ðÅôé, çòÅÂÆÁ» Áå¶ Ô¯ð ñ¯óÆçÆÁ» òÃå» çÆ ÃêñÅÂÆ ù ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ 

ÜÅò¶Í 



À¹é» ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ÇÕÔÅ ÇÕ Á×ñ¶ Ççé» ÇòÚ ÕäÕ çÆ òÅãÆ çÅ ôÆÜé ÁÅÀ¹ä òÅñÅ þÍ 

ÇÂÃ ñÂÆ ÇÜñ¶ çÆÁ» î¿âÆÁ» ÇòÚ ÇÕÃÅé» Áå¶ îÜçÈð» ÁÅÇç çÆ ÃÔÈñå ñÂÆ ñ¯óÆç¶ êÌì¿è 

ÕÆå¶ ÜÅä å» Ü¯ À¹é» ù Õ¯ÂÆ î¹ôÇÕñ ê¶ô éÅ ÁÅò¶Í 

îÆÇà¿× ç½ðÅé òèÆÕ ÇâêàÆ ÕÇîôéð Ã. Ã¿èÈ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÜéÅì î¹Ô¿îç 

ÇÂôëÅÕ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÕðÇëÀÈ ç¯ðÅé Ç÷ñÅ òÅÃÆÁ» ù À¹é» ç¶ Øð» åÕ ÜðÈðÈ Ãòå» 

çÆ ÃêñÅÂÆ ÇéðÇòØé ÕðòÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ þ Áå¶ Ç÷ñ¶ Á¿çð ðÇÔ¿ç¶ êÌòÅÃÆ î÷çÈð» Áå¶ 

×ðÆì ÇòÁÕåÆÁ» å¶ êÇðòÅð» ù ÜðÈðÆ òÃå», ÇÜÃ ÇòÚ ðÅôé, çòÅÂÆÁ» ÁÅÇç ÃÅÇîñ 

Ôé çÆ ÇéðÇòØé ÃêñÅÂÆ êÔ¹¿ÚÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ þÍ ñ¯Õ» çÆ ÃÔÈñå ñÂÆ Õ¿àð¯ñ ðÈî Áå¶ ò¾Ö-

ò¾Ö þñêñÅÂÆé ÃæÅÇêå ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ îÆÇà¿× À¹êð¿å ÃÌÆ ô¶ðÇ×¾ñ é¶ ÇÜñÅ 

êÌôÅÃé òñ¯º ÕðÇëÀÈ ç¯ðÅé ñ¯Õ» çÆ ÃÔÈñå ñÂÆ ÕÆå¶ ×Â¶ êÌì¿è» Óå¶ åÃ¾ñÆ çÅ êÌ×àÅòÅ 

ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ Çòð¹¾è éÇÜ¾áä ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÕÃð éÅ Û¾âÆ ÜÅò¶Í 

-----------------ÕËêôé--------E-F-----  

ñËëÆ. Üéðñ (Ã¶òÅ î¹Õå) ÃÌÆ àÆ.ÁËÃ ô¶ðÇ×¾ñ ÃÆéÆÁð òÅÂÆÃ Ú¶ÁðîËé Ò×ÅðâÆÁé ÁÅë 

×òðéË¾ÃÓ ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ îÆÇà¿× Õðç¶ Ô¯Â¶Í 

 

 

 

 

 

 


