
1*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਿਨਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਿੈ-ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਜਨਤਕ ਜ਼ਿਿੱ ਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਿਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਅਪਰੈਲ (        ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵਲੋਂ ਿਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਿਮੀ ਕਰਾਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਮਲੇ ਿਨ 

ਜ਼ਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਿਨਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਸਣੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਬਣਾਏ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਿਨਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿਿੱ ਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਿਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਿਨਣਾ ਲਾਿਮੀ ਿੈ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ, ਗਲੀਆ,ਂ ਿਸਪਤਾਲ, ਦਫਤਰ ਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਆਜ਼ਦ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੂਤੀ 

ਕਿੱ ਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਜ਼ਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਵਾਿਨ ਜ਼ਵਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਜ਼ਰਿਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਸਕ 

ਜਰੂਰ ਪਾਵੇ। ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਦਫਤਰ/ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੀ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤ ੇ

ਮਾਸਕ ਪਾਵੇ। 
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਸੂਤੀ ਕਿੱ ਪੜ ੇਨਾਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਮਾਸਕ ਵੀ 

ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਸਾਬਣ/ਜ਼ਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਦਂਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਿੱ ਧ ਨਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ, ਦੁਪਿੱ ਟੇ ਤ ੇਪਰਨੇ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਜ਼ਡਿੀਜ ਐਕਟ ਤਜ਼ਿਤ ਆਦਸ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ੇਕਾਨੰੂਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਿੋਵੇਗੀ। 
-------------ਕੈਪਸ਼ਨ--- 

ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

  



  

2*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਜ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਿੀ ਿਿੱਦ ਕਰਿਾ ਲੈ ਸਕਣਗ-ੇਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 
ਸਜ਼ਿਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਿੱਲਜ਼ਦਆ ਂ2019-20 ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਨੇਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤਿੱ ਕ 

ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਅਪਰੈਲ (           ) ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤ ੇਕਰਜ਼ਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆ ਂਬੰਦਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 

ਚਿੱਲਜ਼ਦਆ ਂਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿਤ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਲਈ ਸਜ਼ਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ 

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਉਨ•ਾਾਾ ਂਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਿਿੱਦ ਕਰਿਾ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਿੀ ਜ਼ਮਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਨ•ਾਾਾ ਂਨੰੂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਿ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਜ਼ਿਣ ਤਿੱ ਕ ਜਮ•ਾਾਾ ਂਨਿੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਸਜ਼ਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਥੋੜੀਂ ਜ਼ਮਆਦ ਦ ੇਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਂ

(ਿਿੱਦ ਕਰਿਾ) ਲਈ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤ ੇਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਨੇਮ (ਸਕੇਲ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ) ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਾਲ 2020-21 ਤਿੱ ਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। 
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਂਗ ਿੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਵਰ•ਾੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਿਿੱਦ ਕਰਿਾ 
ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗ ੇਬਸ਼ਰਤ ੇਉਨ•ਾਾਾ ਂਨੇ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਵਰ•ਾੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਿਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਨਾ ਿੋਵ,ੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਉਨ•ਾਾਾ ਂਨੰੂ ਜ਼ਲਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ  ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਵਰ•ਾ ੇਦੌਰਾਨ ਿਮੀਨੀ 

ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿ ਜ਼ਲਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਿੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਲਮਟ ਉਨ•ਾਾਾ ਂ

ਦੀ ਿਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨੰੂ ਕਰਿੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ੇਦਸਤਾਵਿੇਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀਆ ਂਬੰਦਸ਼ਾਂ ਿਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦ ੇਮਤੇ/ਦਸਤਾਵੇਿ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ 

ਜਾਣ। 
ਸਜ਼ਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਈ ਘਨਿੱ ਈਆ ਜ਼ਸਿਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਗੈਰ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਜ਼ਿੰਦੀ ਜ਼ਕਸ਼ਤ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਿੱਦ ਕਰਿਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਠੇਕ ੇ

'ਤ ੇਲਈ ਗਈ ਿਮੀਨ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਿੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ

ਪਜ਼ਿਲੀਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗ ੂਰਜ਼ਿਣਗੀਆਂ। 
-------------------ਕੈਪਸ਼ਨ----- 

ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ। 



3*ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਜ਼ਸਿਤ ਟੀਮਾਂ-ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਅਪਰੈਲ (             ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇੰਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਅੰਦਰ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਵਰੁਿੱ ਧ ਜ਼ਸਿਤ ਮਜ਼ਿਕਮੇਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦ ੇ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਮਰੀਜ ਦ ੇਜ਼ਪੰਡ ਤ ੇਨੇੜਲੇ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਿੀ ਿੈ। 
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਜ਼ਿਲਾਂ 

ਕੇਸ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿੱ ਗਦੇ ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਜਵੇਂ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ, ਰੰਧਾਵਾਂ ਕਲੋਨੀ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਕੋਟਲੀ, 

ਭੋਰੀਆਂ, ਜਿੱਟਾਂ ਸਰਾਂ, ਪਠਾਣਾ, ਜਾਗੋਵਾਲ ਬੇਟ ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ 

ਪੀੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਏ ਿਨ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਪੰਡ ਦ ੇਿਰੇਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 

ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਸਿੱ ਧੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਿਨਾਂ ਦ ੇਕੇਸਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ 

ਇਿੱਕਤਰ ਕਰਕੇ ਲੈਬ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ। 

ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਿੀ ਰਜ਼ਿਣ। ਜੇ ਜ਼ਕਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ 

ਬਾਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰੂਿ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਜਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਿੀ ਬਾਿਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ 

ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
--------------------ਕੈਪਸ਼ਨ---1 

ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਨਿਰ ਆ ਰਿੀ ਿੈ। 

  



4*ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਜਲਾ ਜ਼ਸਿਤ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਬਿੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਅਪਰੈਲ    (     ) ਜ਼ਜਲਾ ਜ਼ਸਿਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ 

ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆ ਂਸਬਿੀਆ ਂਅਤ ੇਫਲ ਦੇਣ ੇਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਫਉ ਦੌਰਾਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆ ਂਠੀਕ ਮੁਿੱ ਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚੀਆ ਂਜਾਣ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤ ੇਇਿੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਿ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕ ਕੇ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਂਜਾਵ ੇਅਤੇ ਆਪਣ ੇਿਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ 

ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਫਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਪਾਇਆ 

ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆ ਂਦੀ ਗੁਣਵਤਿੱ ਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਂਜਾਵ ੇਤਾਂ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਜ਼ਸਿਤ 

ਮੰਦ ਰਜ਼ਿ ਸਕਣ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ,ੂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਂਅਫਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ 

ਦਾਲਮ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। 

-------------caption---- 

ਜ਼ਜਲਾ ਜ਼ਸਿਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਜ਼ਸੰਘ  

  



5*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਿ ਦੇਣ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ93 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚ 45 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 

01 ਮਰੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਅਤੇ 47 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਜ਼ਡੰਗ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਅਪਰੈਲ (   ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ ਨੰੂ ਤਰੀਜਿ ਦੇਣ, ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਿਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰਿੱਖਣ। ਉਨਾਂ 
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤ ੇਇਸ ਸਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 93 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 45 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਅਤੇ 47 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਡੰਗ ਿੈ। ਇਕ ਮਰੀਿ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਆਈ 

ਿੈ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰੀ ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਦ ੇਜ਼ਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਚਿੱਲ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਤ ਸਜ਼ਥਰ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇਜ਼ਪੰਡਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਤਜ਼ਿਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਅਤ ੇਕਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਿਨ। 
---------------------------- 

 

 

 


