
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ੍ 152 ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਿਾਜਪਸ ਪਰਤ ੇ

-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿ਼ਆ ਘਰੇਲੂ੍ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ 
 

 ਬਜ ੰਡਾ, 27  ਅਪਰੈਲ੍ : ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਪਜਹਲ੍ ਕਦਮੀ ਨਾਲ੍ ਰਾਿ਼ਸਥਾਨ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਨਗਰੀ ਕੋਟਾ ਜਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਿ਼ਾਬ ਦੇ 152 ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਅੱਿ਼ ਿਾਪਸ ਪੰਿ਼ਾਬ ਪਰਤੇ। ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ 
ਹਜਰਆਣਾ ਨਾਲ੍ ਲੱ੍ਗਦੇ ਡੂਮਿਾਲ੍ੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਮ ੱ ਢਲੇ੍ 

ਮੈਡੀਕਲ੍ ਚੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਪੱਤਰੀ ਜ ਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 
 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਚ ਆਏ 

ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਡੈੀਕਲ੍ ਚੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਇੰਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਸਤਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਇੱਥੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਚ 

ਇੰਨਹ ਾਂ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ ਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
 ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਿ਼ੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮ ਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 

ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 
 ਬਜ ੰਡਾ ਰਾਸਤੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਪਰਤੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਜਿਚ ਬਜ ੰਡੇ ਦੇ 24 ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ 
ਬਰਨਾਲੇ੍ ਦਾ ਇਕ, ਲ੍ ਜਧਆਣਾ ਦ ੇ 25, ਹ ਜ ਸਆਰਪ ਰ ਦੇ 2, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਕ, ਸਰੀ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਸਾਜਹਬ ਦ ੇ 9, 

ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਦੇ 13, ਪ ਾਨਕੋਟ ਦੇ 16, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 2, ਜਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਦੇ 6, ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਜਹਬ ਦੇ 2, ਫਾਜ ਿ਼ਲ੍ਕਾ 
ਦ ੇ14, ਮੋਗਾ ਦਾ 1, ਿ਼ਲੰ੍ਧਰ ਦ ੇ10, ਕਪੂਰਥਲ੍ਾ ਦੇ 4, ਮਾਨਸਾ ਦ ੇ5, ਸੰਗਰੂਰ ਦ ੇ2, ਪਜਟਆਲ੍ਾ ਦ ੇ4, ਫਜਤਹਗੜ੍ਹ 
ਸਾਜਹਬ ਦ ੇ3, ਰ ਪਨਗਰ ਦੇ 2, ਮੋਹਾਲ੍ੀ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 4 ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਸਾਜਮਲ੍ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਲ੍ਿੰਡੀ ਸਾਬ ੋ

ਦੀ ਜਿਜਦਆਰਥਣ ਹਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਸਿਲ੍ ਤੇ ਪ ਜਲ੍ਸ 

ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਸ ਕਰਾਨਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰਾਸਤੇ ਜਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਜਦੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਤਰਰਾਿ਼ੀ ਸਰੱਹਦ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਬਨਹ ਾਂ ਮ ਸਜਕਲ੍ ਦਾਖਲੇ੍ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੈਸਟ 

ਆਜਦ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸ: ਸ ਖਬੀਰ ਜਸੰਘ ਬਰਾੜ੍ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਿ਼ਿਾਨ ਿੇਲ੍ਫੇਅਰ 

ਸ ਸਾਇਟੀ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲ੍ਈ ਨਾਸਤਾ ਿਰਤਾਇਆ ਜਗਆ।   
I/20584/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਿੂ਼ਰ ਸਾਜਹਬ ਤੋਂ ਸਰਧਾਲੂ੍ਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਿ਼ਾਰੀ 

-ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਏ 251 

-ਸੋਮਿਾਰ ਨੂੰ   ਪਰਤੇ 50 ਸਰਧਾਲੂ੍ 

ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲ੍ਈ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 



 

 ਬਜ ੰਡਾ, 27  ਅਪਰੈਲ੍ : ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇ

ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਿੂ਼ਰ ਸਾਜਹਬ ਜਿਖੇ ਫਸੇ ਸਰਧਾਲੂ੍ਆਂ ਨੂੰ  ਿਾਜਪਸ ਜਲ੍ਆਉਣ 

ਲ੍ਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਿਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸਰਧਾਲੂ੍ ਪੰਿ਼ਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਿਾਰ ਦੀ 
ਜਿਚਕਾਰਲ੍ੀ ਰਾਤ 17 ਿਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 251 ਲੋ੍ਕ ਬਜ ੰਡਾ ਰਾਸਜਤਓ ਸੂਬ ੇਜਿਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਏ।ਇੰਨਹ ਾਂ ਜਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰੀ 
ਅੰਜਮਤਸਰ ਸਾਜਹਬ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।  

ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੰਿ਼ਾਬ ਦੇ ਹਜਰਆਣਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਗਦ ੇ

ਡੂਮਿਾਲ੍ੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮ ੱ ਢਲੇ੍ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਚੈਕਅੱਪ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇੰਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਪਤਰੀ ਜ ਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਜ ੰਡਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸ: ਅਮਜਰੰਦਰ 

ਜਸੰਘ ਜਟਿਾਣਾ ਅਤੇ ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸ: ਸ ਖਬੀਰ ਜਸੰਘ ਬਰਾੜ੍ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਿੂ਼ਰ ਸਾਜਹਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਸਰਧਾਲੂ੍ਆਂ ਦੇ 
ਸਿਾਗਤ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।  

 ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ 13 ਿਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜ ਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ 467 ਜਿਅਕਤੀ 
ਿੀ ਪੰਿ਼ਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਫਰੋਿ਼ਪ ਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਮੱਖੂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਸਿੀਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਿੱਲ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਪਾਸ ਮ ਹਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਜਿ਼ਸ ਨਾਲ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਸੰਭਿ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਹ 21 

ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਨਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਜਹਬ ਜਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਰਜਫਊ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ ੱ ਖ 

ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਨਿੱਿ਼ੀ ਰੂਚੀ ਲੈ੍ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ 

ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

 ਇੱਥੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਬਜ ੰਡਾ ਤੋਂ 80 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਿੂ਼ਰ ਸਾਜਹਬ ਜਿਖੇ 

ਸਰਧਾਲੂ੍ਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਭੇਿ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰ਼ਨਹ ਾਂ ਜਿਚੋਂ 79 ਨਾਂਦੇੜ੍ ਪਹ ੰ ਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਿ਼ਦ ਜਕ ਇਕ ਬੱਸ 

ਰਾਸਤੇ ਜਿਚ ਇੰਦੋਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 33 ਸਿਾਰੀਆਂ ਲੈ੍ ਕੇ ਮ ੜ੍ੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਜਿ਼ਸ ਬੱਸ ਜਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ 

ਇੰਦੋਰ ਕੋਲ੍ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ 17 ਯਾਤਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਪਰਤੇ। 

I/20605/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ 4.22 ਲੱ੍ਖ ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

-302 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ 
-73520 ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਸ ਿ਼ਾਰੀ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 27  ਅਪਰੈਲ੍ : ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਐਤਿਾਰ ਦੀ ਸਾਮ ਤੱਕ 4,22,265 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਿ਼ਾ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ 



ਸਾਮ ਤੱਕ 2,45,824 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚੋਂ ਜਲ੍ਫਜਟੰਗ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤ ੇ

ਇਕ ਜਦਨ ਜਿਚ ਹੀ 55968 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ 
ਸਾਮ ਤੱਕ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ 116132 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 111672 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 99125 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, 

ਪੰਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਿੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ 63613 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਰਤੀ ਖ ਰਾਕ ਜਨਗਮ ਨੇ 31184 ਟਨ ਅਤੇ 
ਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 449 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸਾਮ ਤੱਕ 302 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਕੰਿਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਰਾੜ੍ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹ ਣ ਤੱਕ 

73520 ਪਾਸ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਜਿਚ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾ ਚ ੱ ਕੇ ਹਨ। 

I/20607/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ  ’ਚ 4755 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਿੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜ੍ਤ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿ਼ਸਟਰਡ ਹੋਏ 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਰਹੀ ਜਗਣਤੀ ਨੂੰ  ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਓਟ ਕਲ੍ੀਜਨਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛ ਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖ ੱ ਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਸਿੇਰੇ 8 ਿਿੇ਼ ਕੀਤਾ: ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ 

 

  ਬਜ ੰਡਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍ : ਕੋਜਿਡ-19 ਦ ੇਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਛ ਡਾਊ ਪਰਗੋਰਾਮ 

ਨੂੰ  ਿੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲ੍ਤਾ ਹਾਸਲ੍ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿ਼ਸ ਤਜਹਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਿਚ ਪੀੜ੍ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਓਟ ਕਲ੍ੀਜਨਕਾਂ ਤੇ 
ਨਸ਼ਾ-ਛ ਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰ ੱ ਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਸ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਿਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸੱਧੂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਓਟ ਕਲ੍ੀਜਨਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖ ਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਿੇ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਰਜਿ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲ੍ਈ ਅੱਲ੍ਗ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ਼ ਇਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰ੍ਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾ ਲੱ੍ਗਣ। 

 ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੀਆਂ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਬਜ ੰਡਾ ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ 

ਨਸ਼ਾ-ਛ ਡਾਊ ਮ ਜਹੰਮ ਤਜਹਤ ਜਸਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 4755 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਿੱਚ ਨਿੀਆਂ ਰਜਿ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਦਰਿ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿ਼ਸ ਨੂੰ  ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਰੱਖਜਦਆਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜ੍ਤਾਂ ਲ੍ਈ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਚਲ੍ੋਂ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ਼ ਨਿੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਇਲ੍ਾਿ਼ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਿਾਕੇ ਨਸ਼ਾ-ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। 

 ਡਾ ਅਰ ਣ ਬਾਂਸਲ੍ ਨੋਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਜਿ਼ਲ੍ਾ  ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਬਜ ੰਡਾ  ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਸ਼ਾ-ਛ ਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਦਿਾਈ 

ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜਧਆਨ ਰੱਜਖਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸ ਚੇਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ 
ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ਼ਕਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬ ਖਾਰ, ਖ ਸ਼ਕ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ੍ਣ ਜਿੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ੍ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ ਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਸ਼ਾ-ਛ ਡਾਊ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮ ੱ ਖ 

ਮੰਤਿ ਗ ਮਰਾਹ ਨੋਿ਼ ਆਨਾਂ ਨੂੰ  ਮ ੜ੍ ਜਜੰ਼ਦਗੀ  ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਿਾਕੇ ਜਸਹਤਮੰਦ ਕਰਨਾ 



ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਟੌਲ੍ ਫਰੀ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ’ਤੇ ਜਦਨ-ਰਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ-ਛ ਡਾਊ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮ ਕੰਮਲ੍ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਿ਼ਾਬ ਜਿਚ ਕਰਜਫਊ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ 

ਜਿ਼ਸ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਨਸ਼ਾ-ਛ ਡਾਊ ਪਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਪੈ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾ ਜਮਲ੍ਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਚ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ਼ ਜਕ ਮਰੀਜ਼ ਲ੍ਈ ਘਾਤਕ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿ਼ਸ ਲ੍ਈ ਹ ਣ ਘਰ ਜਲ੍ਿ਼ਾਣ 

ਲ੍ਈ (ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼) ਦਿਾਈ ਦੀ ਜਮਆਦ 21 ਜਦਨ ਤੱਕ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਾਈ ਕੇਿਲ੍ ਸਾਇਕੈਟਜਰਸਟ ਦੀ 
ਸਲ੍ਾਹ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ  ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
I/20606/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਨਜਹਰਾਂ ਜਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਜਡਆ, ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍ : ਡਾ ਸ ਸੀਲ੍ ਕ ਮਾਰ ਬਾਂਸਲ੍ ਮ ੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ ਬਜ ੰਡਾ ਿੱਲੋ੍ ਜਕਸਾਨਾ ਨੂੰ  ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ 
ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸਾਨ  ਅਤੇ ਉਚ-ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋ੍ ਨਰਮੇ ਹੇ  2 

ਲੱ੍ਖ ਹੈਕਟਰ ਰਕਬ ੇਜਿੱਚ ਜਬਿ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜਿ਼ਲੇ੍ ਜਿੱਚ ਨਜਹਰਾਂ ਜਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਜਿੱਚ ਕਾਰਿ਼ਕਾਰੀ ਇੰਿ਼ਨੀਅਰ,ਨਜਹਰੀ ਜਿਭਾਗ-ਬਜ ੰਡਾ ਨੇ ਿੀ ਇਸਦੀ ਪ ੱ ਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨਹ ਾ ਿੱਲੋ੍ 

ਜਿ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਫਸਲ੍ੀ ਜਿਜਭੰਨਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜਹਤ ਪੰਿ਼ਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਯੂਨੀਿਰਜਸਟੀ 

ਲ੍ ਜਧਆਣਾ ਦ ਆਰਾ ਜਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਟੀ ਜਕਸਮਾ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਿੱਧ ਤੋ ਿੱਧ ਰਕਬੇ ਜਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ 

ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋ੍ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਮੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ 

ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ ਿ਼ਲੇ੍ੇ੍ਹ ਜਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਸਫਾਰਸ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਬੀਿ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋ ਇਲ੍ਾਿਾ ਉਨਾ ਜਕਸਾਨ ਭਰਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਰਿਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿ਼ਾਈ 

ਕਰਨ।ਇਸ ਨਾਲ੍ ਜਦਨ-ਬ-ਜਦਨ ਧਰਤੀ ਹੇ ਲੇ੍ ਜਡੱਗਦੇ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲੇ੍ਗੀ।ਉਨਾ ਿੱਲੋ੍ 

ਜਕਸਾਨਾ ਨੂੰ  ਫਸਲ੍ੀ ਜਿਜਭੰਨਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜਹਤ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਚਾਰੇ ਹੇ  ਿੀ ਿੱਧ ਤੋ ਿੱਧ ਰਕਬੇ ਜਿੱਚ ਜਬਿ਼ਾਈ ਕਰਨ 

ਦੀ ਪ ਰਿੋ਼ਰ ਜਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ। 

I/20641/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 



ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ ਿੱਲ੍ੋਂ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ ਰੂ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍ : ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱ੍ਗੇ ਕਰਜਫ਼ਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ੇ
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਿ਼ਿਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਕਰੀਅਰ ਸਰਜਿਸ ਪਰੋਿੈ਼ਕਟ ਤਜਹਤ ਮਾਡਲ੍ ਕੈਰੀਅਰ 
ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ੍ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ ਬਜ ੰਡਾ ਿੱਲ੍ੋਂ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ਼ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਤੇ ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਨੌਿ਼ਿਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਜਚੱਤ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ ਸਕਣ। 
ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਮਾਡਲ੍ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸ਼ਰੀ ਅੰਕ ਰਿੀਰ ਅਰੋੜ੍ਾ ਨੇ ਜਦੱਤੀ।  
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਸ਼ਰੀ ਅੰਕ ਰਿੀਰ ਅਰੋੜ੍ਾ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿ਼ਹੜ੍ੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਿ਼ਿਾਨ 
ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ੍ਣ ਦੇ ਇੱਛ ਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ 77107-21374 ’ਤੇ ਸਮੋਿਾਰ, 
ਬ ੱ ਧਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ ੱ ਕਰਿਾਰ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 11  ਿਿੇ਼ ਤੋਂ ਦ ਪਜਹਰ 3  ਿਿੇ਼ ਤੱਕ ਜਸਰਫ਼ ਿਟਸਐਪ ਸ ਨੇਹਾ (ਮੈਸੇਿ਼) ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੇ਼ਕਰ ਉਹ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਮਸ਼ਨ ਤਜਹਤ 
ਜਬਊਰੋ ਦ ੇ ਜਡਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ. ਤੀਰਥਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ੍ਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ 
70813-00013 ’ਤ ੇ ਜਸਰਫ਼ ਮੰਗਲ੍ਿਾਰ, ਿੀਰਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂੰ  ਿਟਸਐਪ ਮੈਸਿ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ ਨੇਹਾ 
ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੇ੍ਰੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।  
 ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਐਤਿਾਰ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਿੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਸਰਫ ਮਸੈੇਿ਼ ਹੀ 
ਸਿੀਕਾਰ ਜਕੱਤਾ ਿ਼ਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਰਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ੍ ਰਾਹੀਂ ਿ਼ਾਂ ਜਫ਼ਰ ਹੋਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲ੍ਗਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇਗਾ।    
I/20627/2020   

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਿੌ਼ਹਾਨ ਦੀ ਦਜਰਆਜਦਲ੍ੀ ਤੋਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਤ ੇਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੋਏ ਪਰਸੰਨ 

ਜਦਲ੍ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਧੰਨਿਾਦ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍ : ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਫ਼ੈਲ੍ ਚ ੱ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫ਼ੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਪੰਿ਼ਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲ੍ੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੀਆਂ ਜਡਊਟੀਆਂ 
ਜਨਭਾਆਈਆਂ ਿ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥ ੇਹੀ ਬਜ ੰਡਾ ਦ ੇਹਾਊਸ ਫਡੈ ਕਲੋ੍ਨੀ ਦ ੇਰਜਹਣ ਿਾਲੇ੍ ਇੱਕ ਜਨਿੱਕੇ ਜਿ਼ਹੇ ਬੱਚ ੇ

ਿੌ਼ਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਪੱਗੀ ਬੈਂਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸ਼ਰੀਜਨਿਾਸਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪ ਜਲ੍ਸ ਮ ਖੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਜਸੰਘ ਨੂੰ  

ਸੌਂਜਪਆਂ। ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਤ ੇਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ੇਜਿ਼ਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਦਲ੍ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 
ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਲ੍ਾਸ਼ੇਰੀ ਜਦੱਤੀ।  



ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਜ ੰਡਾ ਜਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਸਮਾਿ਼ ਸੇਿਕ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਿੀ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਿੋ਼ ਜਕ ਕੋਜਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਿਚ ਿੱਧ ਚੜ੍ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੇ਼ਕਰ ਕੋਈ ਿੀ ਨਾਗਜਰਕ ਿੋ਼ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

'ਬਜ ੰਡਾ ਕੋਜਿਡ ਰਲ੍ੀਫ ਫੰਡ' ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦ ੇਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100342803123 ਜਿੱਚ ਰਕਮ ਿ਼ਮਾਂ 

ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਡ 'ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. 0000187' ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜ ੰਡਾ 
ਜਿਚ ਲੋ੍ੜ੍ਿੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਮ ਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

I/20660/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ 106 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਨੈਗੇਜਟਿ ਆਈ 

-ਐਤਿਾਰ ਦੇ 42 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਬਕਾਇਆ 

- ਸੋਮਿਾਰ ਨੂੰ  ਲ੍ਏ 59 ਨਮੂਨੇ 
 ਬਜ ੰਡਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍ : ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਉਪਰਾਜਲ੍ਆਂ ਅਤੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦੇ ਿੱਢਮ ੱ ਲੇ੍ ਸਜਹਯੋਗ ਕਾਰਨ 

ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਗਰੀਨ ਜੋ਼ਨ ਜਿਚ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨੀਿਾਰ ਨੂੰ  ਲ੍ਏ ਗਏ 106 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਨੈਗਜੇਟਿ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾਂ 
ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਦ ੇਜਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 
ਰਜਹਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਐਤਿਾਰ ਨੂੰ  ਲ੍ਏ 42 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ੍ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਿ਼ਦ ਜਕ 

ਸੋਮਿਾਰ ਨੂੰ  59 ਨਿੇਂ ਨਮੂਨੇ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ। 

I/20668/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਜਿਭਾਗ, ਬਜ ੰਡਾ 
ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਜਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਿਪਾਰਕ ਥਾਿਾਂ ਜਿਖੇ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਸਬੰਧੀ ਜਿਸਥਾਰਤ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿ਼ਾਰੀ 
ਬਜ ੰਡਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍ : ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਦੇ ਚੱਲ੍ਜਦਆਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਜਕਆਂ ਨੂੰ  
ਦੂਰ ਕਰਜਦਆਂ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਜਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਿਪਾਰਕ ਥਾਿਾਂ ਜਿਖੇ 
ਏ.ਸੀ. (ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸਥਾਰਤ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਬ ਲ੍ਾਰੇ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਉਂਜਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ 
ਕਮਰੇ ਜਿਚਲ੍ੀ ਹਿਾ ਨੂੰ  ਘ ੰ ਮਾ ਕੇ (ਰੀ-ਸਰਕ ਲੇ੍ਟ) ਦ ਬਾਰਾ  ੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਯਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲ੍ਈ 
ਮੌਿੂ਼ਦਾ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿੱਚ ਕ ਝ ਜਚੰਤਾਿ਼ਨਕ ਸ਼ੰਕਾਿਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 



ਿੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿ਼ਿੇਂ ਜਕ ਮਾਲ੍, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ੍, ਜਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਜਦ ਜਿੱਚ ਿਰਤੋਂ ਦ ੇਨਾਲ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।   
 ਲ੍ਾਗ ਦ ੇਫੈਲ੍ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਜਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਜਿਡ -19 ਿਾਰਡਾਂ ਿ਼ਾਂ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 
ਜਿਚ ਿਧੇਰੇ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਹ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਿ਼ਾਂ 
ਜਬਲ੍ਜਡੰਗ ਨਾਲ੍ੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਜਨੰਗ ਜਸਸਟਮ ਿੱਖਰਾ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਿੋ਼ ਸੰਭਾਜਿਤ ਸੰਕਰਜਮਤ ਹਿਾ ਿ਼ਾਂ ਜਛੱਜਟਆਂ ਨੂੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ 
ਰੋਜਕਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। 
 ਉਹ ਕ ਝ ਥਾਿਾਂ ਜਿੱ਼ਥ ੇ ਿੱਖਰੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਜਨੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥ ੇਇਕੱ ੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਿ਼ਾਣ 
ਿਾਲ੍ੀ ਹਿਾ (ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਏਅਰ) ਜਿੱਚ ਸੰਕਰਜਮਤ ਰੋਗਾਣ ੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਪਯ ਕਤ 
ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਜਿਡ-19 ਪਰਭਾਜਿਤ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹਿਾ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੈਪਾ-ਜਫਲ੍ਟਰੇਸ਼ਨ ਿ਼ਾਂ ਕੈਮੀਕਲ੍ ਜਡਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ੍ ਕੀਤਾ 
ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਾ ਦੀ ਬਬਜਲੰ੍ਗ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਮਟੀਰੀਅਲ੍ ਿਾਲੇ੍ ਜਡਜਫਊਜ਼ਡ ਏਅਰ ਏਰੀਏਟਰ ਟੈਂਕ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿ਼ਸ ਜਿੱਚ 1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ ਸੋਜਲ੍ਊਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਿ਼ਾਿੇ।  
 ਬ ਲ੍ਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਿਾਦਾਰ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਨੈਗਜੇਟਿ ਿ਼ਾਂ ਜਨਉਟਰਲ੍ ਪਰੈਸ਼ਰ 'ਤ ੇਮੈਂਟਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਿ਼ਦੋੋੋੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ੍ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਿ਼ਾਿੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲ੍ਾ (ਨਾਨ-ਰੀਸਰਕ ਲੇ੍ਟਰੀ ਜਸਸਟਮ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ਼ ਜਕ ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਗੰਦੀ (ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਿੱਲ੍ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਿੱਲ੍ ਗੰਦੀ) ਹਿਾ ਲੈ੍ ਿ਼ਾਣ ਦੇ ਿਹਾਅ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕੰਮ ਜਿੱਚ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਿ਼ਾਿੇ।  
 ਯੂਜਨਟਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ (ਮਨੇਟਨੇੈਂ ਸ) ਮਨੈੂਫੈਕਚਰਰ ਦ ੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇ। 
ਜਿ਼ਸ ਜਿੱਚ ਜਫਲ੍ਟਰ, ਗਜਰਲ੍ਾਂ, ਜਡਜਫਊਿ਼ਰਜ਼ ਅਤੇੋੇ ਅੰਦਰੂਨੀੋੂ ਸਜਤਹਾਂ ਨੂੰ  ਜਡਸਇਨਫੈੋੇਕਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਿੇ।   
 ਿਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਥਾਿਾਂ ਲ੍ਈ ਇਹ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦ ੇਹਿਾ 
ਜਿੱਚ ਫ਼ੈਲ੍ਾਿ ਨੂੰ  ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਜਿੱਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਆਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 ਜਸਰਫ਼ ਜਖੜ੍ਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਿ਼ਗਾਂ ਤੇ ਿੇ਼ਕਰ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਿਾਲ੍ਾ ਮਕੈਨੀਕਲ੍ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜਸਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ 
ਕੰਡੀਸ਼ਜਨੰਗ ਜਸਸਟਮਜ਼ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਨੂੰ  ਜਫਲ੍ਟਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਾ ਦੀ 
ਗ ਣਿੱਤਾ ਜਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਜਲ੍ਆਇਆ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
  ਿੇ਼ਕਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਿਾ ਉਪਲ੍ਬੱਧ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਿਾ ਲ੍ਈ 
ਸੈਂਟਰਲ੍ ਇਨਲ੍ਾਈਨ ਫੈਨ ਜਫਲ੍ਟਰ ਯੂਜਨਟ ਨਾਲ੍ ਇੱਕ ਏਅਰ ਡਕਟ (ਹਿਾ ਿਾਲ੍ੀ ਪਾਈਪ) ਿੋ਼ੜ੍ ਜਦੱਤੀ ਿ਼ਾਿੇ ਅਤ ੇ
ਿੇ਼ਕਰ ਮਲ੍ਟੀਪਲ੍ ਕੈਸੇਟ ਿ਼ਾਂ ਮਲ੍ਟੀਪਲ੍ ਹਾਈ ਿਾਲ੍ ਯੂਜਨਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਿਾ ਨੂੰ  ਗਜਰਲ੍ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ 
ਜਿੱਚ ਿ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹ ੰ ਚਾਇਆ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



 ਤਾਜ਼ੀ ਹਿਾ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 3 ਜਕਊਜਬਕ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਪਰਤੀ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤ ੇ3.75 ਜਕਊਜਬਕ ਮੀਟਰ 
/ਘੰਟਾ ਪਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ (5 ਸੀਐਫਐਮ ਪਰਤੀ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤ ੇ 0.6 ਸੀਐਫਐਮ ਪਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫ ੱ ਟ) ਦੀ 
ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। 
 ਜਿ਼ਹੜ੍ੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ੍ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜਸਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਜਿੱਚ ਖ ੱ ਲ੍ਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਜਖੜ੍ਕੀਆਂ 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜਦੱਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਰੀ-ਸਰਕੂਲੇ੍ਟ ਜਸਸਟਮ ਦ ੇਮਾਮਲੇ੍ 
ਜਿੱਚ ਜਰਟਰਨ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇ੍ਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਸੀਜਮਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਿ।ੇ ਇਸ ਜਰਟਰਨ ਏਅਰ ਜਸਸਟਮ ਨੂੰ  ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਜਸਸਟਮ 
ਜਿੱਚ ਬਦਜਲ੍ਆ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਿਾਂ ਲ੍ਈ ਇਹ ਸਲ੍ਾਹ ਜਦੱਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਨ 24 ਤੋਂ 27 ਜਡਗਰੀ ਸੈਲ੍ਸੀਅਸ 
ਜਿੱਚ ਸੈਿੱਟ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਿੇ ਅਤ ੇਨਮੀਂ (ਜਹਊਮੀਜਡਟੀ) ਨੂੰ  40 ਤੋਂ 70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿੱਚ ਰੱਖੀ ਿ਼ਾਿ।ੇਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਸਰਜਿਸ ਕਰਿਾਈ ਿ਼ਾਿ ੇਤਾਂ ਿੋ਼ ਜਫਲ੍ਟਰ ਸਾਫ਼ ਰਜਹਣ। 
 ਜਜ਼ਆਦਾ ਲੋ੍ਕਾਂ ਿਾਲੇ੍ ਕਮਰੇ ਜਿੱਚ ਹਿਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਿਾਲ੍ਾ ਪੱਖਾ (ਐਗਜ਼ਾਸਟਫੈਨ) ਲ੍ਗਾਇਆ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਜਿ਼ਸ ਨਾਲ੍ ਕਮਰੇ ਜਿੱਚ ਨੈਗੇਜਟਿ ਪਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਿਾ ਦਾ ਚਲ੍ਣ ਰਹੇ। ਕਮਰੇ ਜਿੱਚ ਘ ੰ ਮ ਰਹੀ ਹਿਾ ਨੂੰ  
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਬਾਹਰ ਕੱਜਢਆ ਿ਼ਾਿੇ।   
I/20672/2020 

O/O DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, PUNJAB 
 

ALLAYING CONCERNS, HEALTH DEPT  ISSUES DETAILED GUIDELINES FOR AC USE AT 
HEALTHCARE FACILITIES AND RESIDENTIAL/COMMERCIAL PLACES DURING COVID-19 

 
 Bathinda, APRIL 27: Allaying genuine apprehensions on the count with the onset of 
summer season, the Health Department has issued comprehensive guidelines for use of Air 
Conditioning particularly at health care facilities besides in domestic and commercial settings, 
in the wake of Covid-19 outbreak.  
 Disclosing this here today, the spokesperson of Health Department said since Air-
conditioning systems generally work on the principle of re-circulating the air inside the room, 
there have been concerns that it poses a threat of infection to other people especially in large 
facilities such as malls, offices, hospitals, health centres during present situation.  
Pointing out that in healthcare settings, the probability of spread of infection is higher 
especially in COVID-19 wards or isolation centres, the advisory recommends the air-
conditioning system in these facilities should be isolated and different from rest of the hospital 
or the building so as to prevent the recirculation of air which may be containing the droplet 
nuclei having virus. 
In certain settings, where a separate air conditioning is not possible/feasible, exhaust air is 
likely to contain particles carrying the virus and hence a suitable technique should be deployed 
to prevent the spread of infections. The treatment of exhaust air can be done by HEPA filtration 
or by chemical disinfection of the exhaust air from COVID-19 patient room by bubbling the 
exhaust air through a “Diffused air aerator tank” (preferably of non-metallic material) holding a 
1% sodium hypochlorite solution, the advisory reads further.  



Each quarantine centre shall be well ventilated and preferably be maintained at a negative or 
neutral differential pressure. When mechanical ventilation is resorted to, it shall be a once 
through system (non- recirculatory system) that provides a “clean to dirty” (towards the patient 
and away to the exhaust) air flow pattern, the spokesperson added.  
Preventive maintenance on all units as per the manufacturer’s guidelines shall be ensured. This 
should include disinfecting and cleaning of Filters, grilles, diffusers & internal surfaces.  
In commercial and industrial settings, the advisory recommends best action to limit the risk of 
spread of COVID-19 infection through air is to ventilate the indoor environments with outdoor 
air as much as possible. 
Mechanical ventilation systems and air conditioning systems, which provide ventilation, can 
perform this function more effectively than simply opening the windows, because they improve 
the quality of the outdoor air with filtration. 
If fresh air is not provided, it is advisable to introduce a fresh air duct attached to a central 
inline fan filter unit and distribute the fresh air by grilles into the space or near the indoor units 
in case of multiple cassette or multiple hi-wall units. 
A minimum fresh air volume of 3 cubic meter/hour per person and 3.75 cubic meter per hour 
per square metre (5 cfm per person and 0.6 cfm per sq ft) is recommended. 
In buildings without mechanical ventilation systems, it is recommended to actively use operable 
windows. In case of re-circulating system, it is advisable to limit the return air circulation. The 
return air system could be converted to an exhaust system. 
The room temperature, for residential purposes, should be set between 24-27 degrees Celsius 
and the relative humidity should be maintained between 40% - 70%. The Air conditioners 
should be serviced often so as to keep the filters clean. 
Exhaust fans can be installed in the rooms containing a large number of people so as to create a 
negative pressure in the room and ensure the entry of fresh air in the premises. The circulated 
air inside the room should be vented out frequently. 
I/20673/2020 

 

सूचना एव ंलोक संपकक  ववभाग, बठिण्डा 
स्वास््य ववभाग द्वारा कोववड -19 के दौरान स्वास््य संस्थाओं और ररहायशी /व्यापाररक स्थानों में ए.सी. 

के प्रयोग सम्बन्धी ववस्ततृ ठदशा -ननदेश जारी 
बठिंडा, 27 अप्रैल: गमी के मौसम की शुरुआत के चलते एयर कंडीशनरों के प्रयोग सम्बन्धी शंकाओं को दरू 

करते हुये स्वास््य ववभाग द्वारा कोववड -19 के दौरान स्वास््य संस्थाओं और ररहायशी /व्यापाररक 

स्थानों में ए.सी. (एयर कंडीशनरों) के प्रयोग सम्बन्धी ववस्ततृ ठदशा -ननदेश जारी ककये गए हैं। 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये स्वास््य ववभाग के प्रवक्ता ने कहा कक क्योंकक एयर कंडीशनर एक कमरे 

के बीच की हवा को घुमा कर (री-सकुक लेट) दोबारा िंडा करने के ननयम पर काम करता है, इसललए मौजूदा 
कोववड -19 की स्स्थनत में कुछ चचतंाजनक शंकाऐं सामने आ रही हैं कक एयर कंडीशनर की बडे स्थानों जैसे 
कक मॉल, दफ़्तर, अस्पताल, स्वास््य केन्रों आठद में प्रयोग के साथ लोगों को ख़तरा हो सकता है। 



संक्रमण के फैलने की सभंावना स्वास््य संस्थाओं खासकर कोववड -19 वाडों या आइसोलेशन सेंटरों में और 

ज्यादा होती है और इसललए यह लसफाररश की गई है कक इन क्षेत्रों में बाकी सभी अस्पताल या बबस््डंग की 
अपेक्षा एयर कंडीशननगं लसस्टम अलग हो स्जससे संभाववत संक्रलमत हवा या छ ंटों को फैलने से रोका जा 
सके। 

कुछ स्थानों पर जहााँ अलग एयर कंडीशननगं नहीं की जा सकती, वहााँ इक_ीी हुई बाहर जाने वाली हवा 
(एग्जास्ट एयर) में संक्रलमत रोगाणु होने की संभावना रहती है और इसललए उपयुक्त तकनीक का प्रयोग 

करके संक्रमण को फैलने के खतरे से बचाव ककया जा सकता है। कोववड -19 के प्रभाववत मरीज़ के कमरे की 
एग्जास्ट हवा का ट्रीटमेंट, हैपा -कफलटरेशन या केलमकल डडसइनफैकशन के साथ ककया जा सकता है, हवा 
की बबललगं करने के ललए गैर धातु मैटीररयल वाले डडफ्यूजड एयर एरीएटर टैंक का इस्तेमाल ककया जा 
सकता है, स्जसमें 1 प्रनतशत सोडडयम हाईपोकलोराईट सो्यूशन का प्रयोग ककया जाये। 

प्रवक्ता ने आगे कहा कक यह लसफाररश की जाती है कक एकांतवास कें र हवादार होने चाठहएं और नेगेठटव या 
न्युट्रल प्रेशर पर मेंटेन होने चाठहएं। जब मैकैननकल वैंटीलेशन का प्रयोग ककया जाये तो एक बार प्रयोग 

वाला (नॉन -रीसरकुलेटरी लसस्टम) होना चाठहए, जोकक साफ से गंदी (मरीज़ों की तरफ साफ और एग्जास्ट 

की तरफ गंदी) हवा ले जाने के बहाव के तरीके के अनुसार काम में लाया जाये। 

इकाईयों का बचाव (मेनटेनेंस) मैनूफैकचरर के ठदशा ननदेशों की पालना करते हुए ककया जाये। स्जसमें 
क  फ्टर, ग्रीलें, डडफ्यूजरज़ और अन्दरूनी सतेहों को डडसइनफेकट और साफ ककया जाये। 

व्यापाररक और औद्योचगक स्थानों के ललए यह लसफाररश की जाती है कक कोववड -19 के खतरे के हवा में 
फैलाव को कम से -कम रखने के ललए ज़रूरी है कक अंदरूनी वातावरण में अचधक से अचधक बाहरी हवा आनी 
चाठहए। 

लसफऱ् खखडककयााँ खोलने के स्थानों पर यठद वैंटीलेशन वाला मैकैननकल वैंटीलेशन लसस्टमज़ और एयर 

कंडीशननगं लसस्टमज़ हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बाहरी हवा को क  फ्टर करके अंदरूनी हवा की गुणवत्ता 
में सुधार लाया जा सकता है। 

यठद ताज़ी हवा उपलब्ध न हो रही हो तो यह लसफाररश की जाती है कक ताज़ी हवा के ललए सैंट्रल इनलाईन 

फेन क  फ्टर यूननट के साथ एक एयर डकट (हवा वाली पाईप) जोड दी जाये और यठद म्टीपल कैसटे या 
म्टीपल हाई बाल यूननट हो तो ताज़ी हवा को ग्रीलों के द्वारा अंदरूनी क्षेत्र में या उसके नज़दीक पहुाँचाया 
जा सकता है। 

ताज़ी हवा की कम से -कम मात्रा 3 क्यूबबक मीटर /घंटा प्रनत व्यस्क्त और 3.75 क्यूबबक मीटर /घंटा प्रनत 

सकेयर मीटर (5 सीएफएम प्रनत व्यस्क्त और 0.6 सीएफएम प्रनत सकेयर फुट) की लसफाररश की जाती है। 

स्जन इमारतों में मैकैननकल वैंटीलेशन लसस्टम नही ंहै, उनमें खलुने वाली खखडककयों का उपयोग करने की 
सलाह दी जाती है। यह लसफाररश की जाती है कक री-सकुक लेट लसस्टम के मामलों में ररटरन एयर सकुक लेशन 

को सीलमत ककया जाये। इस ररटरन एयर लसस्टम को एग्जास्ट लसस्टम में बदला जा सकता है। 



ररहायशी स्थानों के ललए यह सलाह दी जाती है कक कमरे का तापमन 24 से 27 डडग्री सैस््सयस पर सैट 

ककया जाये और नमी (ह्यूमीडडटी) को 40 से 70 प्रनतशत में रखा जाये। एयर कंडीशनर की समय -समय पर 

सववकस करवाई जाये स्जससे क  फ्टर साफ रहे। 

ज़्यादा लोगों वाले कमरे में हवा बाहर ननकालने वाला पंखा (ऐगज़ास्टफैन) लगाया जा सकता है, स्जसस े

कमरे में नेगेठटव प्रेशर बने और ताज़ी हवा का चलन रहे। कमरे में घूम रही हवा को समय -समय पर बाहर 

ननकाला जाये। 

I/20666/2020  
   


