
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਸਜਿਰ ਜ ਿੱ ਚ 87454 ਐਲ੍.ਪ੍ੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਜਸਲੰ੍ਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲ੍ਾਈ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ 

ਦੋ ਿਫਜਿਆ ਂਜ ਚ ਜਸਰਫ ਇਕ ਐਲ੍.ਪ੍ੀ.ਜੀ. ਦਬੁਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜਫਊ ਲ੍ਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲ੍ੀ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 
30 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 31 ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ ਂਰਾਹੀਂ 87454 ਐਲ੍.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਜਸਲੰ੍ਡਰ ਸਪਲ੍ਾਈ 
ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਮਾਹੌਲ੍ ‘ਚ ਐਲ੍ਪੀਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚਲ੍ਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ 
ਜਦਵਾਇਆ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵੱਚ ਲੋ੍ੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਐਲ੍.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜਦੱਤੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਐਲ੍.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕ / ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦ ੋਹਫ਼ਜਤਆ ਂ
ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਜਸਲੰ੍ਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਦ ਜੀ ਬੁਜਕੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਜੇ ਕਈੋ 
ਜਵਅਕਤੀ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਤਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀਆ ਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

------------------ 
 

ਨਯਾਗਾਓਂ ਜਨ ਾਸੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਮੌਿ 

 

ਜਮਰਿਕ ਜ ਅਕਿੀ ਦ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਆਏ 31 ਜ ਅਕਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਜ ਿੱ ਚ ਕੀਿਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 

 

ਦ ਜੇ ਸ ਜਬਆਂ ਿੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਆਉਣ  ਾਲੇ੍ ਸ ਬੇ ਦ ੇਜਨ ਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਘਰ ਜ ਿੱ ਚ ਅਲ੍ਿੱ ਗ ਰਿੱ ਜਿਆ ਜਾ ੇਗਾ 
ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਨਾ ਪ੍ਾਏ ਗਏ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: 
 



ਸੋਮਵਾਰ ਨ ੰ  ਨਯਾਗਾਓਂ ਜਨਵਾਸੀ ਇੱਕ 65 ਸਾਲ੍ਾ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੀ ਜਜਸ ਨ ੰ  ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾ਼ੇਿਜਟਵ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਉਸਦਾ 
ਇਲ੍ਾਜ ਪੀਜੀਆਈ ਜਵਖੇ ਚੱਲ੍ ਜਰਹਾ ਸੀ।   
 

ਉਸ ਦ ੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ 31 ਜਵਅਕਤੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਜਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘਰੇਲ੍  ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੇਠ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, ਸਮੋਵਾਰ ਨ ੰ  
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾ਼ੇਿਜਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੈਕਟਰ -30 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਏ 
ਮੁਹਾਲ੍ੀ ਦ ੇਵਸਨੀਕ 18 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਘਰ ਜਵੱਚ ਅਲੱ੍ਗ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ।  
 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਧਆਨ ਜਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ, ਇਸ ਦੀ ਲ੍ੜੀ ਨ ੰ  ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱਚ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ੍ 
ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਬਮਾਰੀ ਐਕਟ 1897 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਨਯਮਾਂ ਦ ੇ
ਤਜਹਤ, ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤ ੇ ਦ ਜੇ ਸ ਜਬਆ ਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਦੀ 
ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵੱਚ ਲੱ੍ਛਣ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  14 ਜਦਨਾਂ ਲ੍ਈ 
ਘਰ ਜਵੱਚ ਅਲੱ੍ਗ ਰੱਜਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਜੋ ਜਕ ਉਸ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ 
ਜਜੱਥੇ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵੱਚ ਲੱ੍ਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹ ਲ੍ਤਾਂ ਜਵੱਚ ਟਸੈਟ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂ ਦ ੇ
ਪਰਬੰਧਨ ਲ੍ਈ ਪਰੋਟਕੋੋਲ੍ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਜਕ ਦ ਰੀਆ ਂ
ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਪਰਮਾਜਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ 'ਮੁਹਾਲ੍ੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ' ਦੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ। 

----------- 
 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 



ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਿ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਚਲ੍ਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿ ੈਜ ਆਪ੍ਕ ਮੁਜਿੰਮ 

ਸਪ੍ਰਅੇ ਮਸੀਨਾਂ, ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਅਿ ੇਿੈਂਡ ਪੰ੍ਪ੍ਾਂ ਦੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ ੈ ਰਿੋਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਦਾ  ੀ ਰਿੱ ਜਿਆ ਦਾ ਜਰਿੈ ਜ ਸ਼ਸ਼ੇ ਜਿਆਨ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦਨੇ਼ਿਰ ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਅਤ ੇਪੇਂਡ  ਜਵਕਾਸ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇ
ਸਰਗਰਮ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮਕੁਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਜੁਹੰਮ ਚਲ੍ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਦ ੇਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕਮਲ੍ ਗਰਗ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸ਼ਜਹਰ 
ਦੇ 3/4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਸੇ ਨ ੰ  ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ ਨਾਲ੍ ਕੀਟਾਣ  ਮਕੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦ ੇਜਪੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਝੱੁਗੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪਜਹਲ੍ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਾਰਕ, ਬਾ਼ਿਾਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਸਮਤੇ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਸਪਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ੍ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਦ ੇਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਼ਿੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲ੍ੀ, ਬਨ ੜ, ਨਯਾਗਾਓਂ, 

ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤ ੇਲ੍ਾਲ੍ੜ  ਜਵਖੇ ਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ ਰਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ। ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱਚ 
ਇਹ ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੁਹਾਲ੍ੀ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 
ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇ ਜਵੱਚ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀਆ ਂਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆ ਂਕਲੋ੍ਨੀਆ ਂਅਤ ੇ
ਸਮ ਹ ਹਾਊਜਸੰਗ ਸਸੁਾਇਟੀਆ ਂਵੀ ਰੋਗਾਣ  ਮਕੁਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਕਆੁਰੰਟਾਈਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕ ੜਦੇਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਲੱ੍ਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਸਨੈੀਟਾਈ਼ਿਰ 
ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ। 
 

-------------------- 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ ਿੱ ਚ ਡਾਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਨਰਜ ਘਨ ਜਾਰੀ ਰਜਿਣਗੀਆਂ 
 



ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੈਂਕ ਆਈਡੀ ਜ ਿਾਕ ੇਜਸਰਫ ਕੰਮ ‘ਿੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਜਿਕਾਰਿ ਬੈਂਕ 
ਜਡਊਟੀ ‘ਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦਿੱ ਿੀ ਆਜਗਆ 

 

ਜਕਸੇ  ੀ ਿੋਰ ਕੰਮ ਲ੍ਈ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ  ਰਿੋਂ ਕਰਨ 'ਿੇ ਿੋ ੇਗੀ ਸਖ਼ਿ ਕਾਰ ਾਈ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਦਯਾਲ੍ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਵੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਰਜਵਘਨ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਕੁਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਹੁਕਮਾਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ 
ਖ਼ਿਾਨਾ/ਮੁਦਰਾ ਦ ੇਨਾਲ੍ ਸਬੰਜਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ 
ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਨ ੰ  ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਂਚ ਮਨੇੈਜਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਹਾਲ੍ਾਂਜਕ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਜਸਰਫ ਼ਿਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ੍ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਜਵਖਾਕੇ  ਜਸਰਫ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤ ੇ
ਆਪਣੀ ਅਜਧਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਜਡਊਟੀ' ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਕਸ ੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲ੍ਈ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਕਰਜਫਊ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜਖਲ੍ਾਫ ਸਖਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

---------------------- 
 

ਇਿੱ ਟ ਭਿੱ ਠੇ ਅਿ ੇਉਦਯੋਜਗਕ ਇਕਾਈਆ ਂਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਜ ਅਕਿੀਆਂ ਲ੍ਈ ਰਜਿਣ ਦ ੇ
ਢੁਕ ੇਂ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਿਾਂ ‘ਿੇ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਜਦਿੱ ਿੀ ਆਜਗਆ 

ਭੋਜਨ, ਰਜਿਣ ਲ੍ਈ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀਆਂ ਦ ੇਜਦਸਾ ਜਨਰਦਸੇਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨਾ 
ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: 



ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਟ ਭੱਜਠਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਇਕਾਈਆ ਂਨ ੰ  
ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ 
ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਰਜਹਣ ਲ੍ਈ ਅਤ ੇਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦ ੇਢਕੁਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, ਜਜਹੜੇ ਜਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇਕ ਵਾਰ ਭੱਜਠਆ ਂਜਾਂ ਉਦਯੋਜਗਕ ਇਕਾਈਆ ਂ
ਜਵੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜਫਊ/ਲ੍ਾਕਡਾਊਣ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਜਹਣਗੇ।  
ਜੀ.ਐੱਮ., ਉਦਯੋਗ, ਜਨੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆ ਂਵੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਜਜਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦਾ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ 
ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣਗੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਼ੋਿਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀਆ ਂਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-
ਜਨਰਦਸੇ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 
 

---------------------- 
 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਿਾਣਾ ਨਿੀਂ ਿਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ- ਡੀਐਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

ਜਸਰਫ ਿੋਮ ਜਡਜਲ੍ ਰੀ ਦੀ ਜਦਿੱ ਿੀ ਇਜਾ਼ਿਿ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦਸੇ਼ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਜਸਰਫ ਘਰ ਖਾਣ ਪਹੰੁਤਾਉਣ 
ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲ੍ੀਆ ਂਚੀ਼ਿਾਂ, ਵੇਕਰੀ, ਖਾਣਾ ਜਤਆਰ ਕਰਨ (ਜਟਜਫਨ ਸਰਜਵਸ 
ਆਜਦ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਡਾਇਨ-ਇਨ / ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਜਲ੍ਹਆ 
ਜਾਏਗਾ। 

------------------- 
 
 

ਜਬਰਟੈਨੀਆ ਨੇ ਜਬਸਕੁਟਾਂ ਦੇ 10000 ਪ੍ੈਕੇਟ ਲੋ੍ੜ ੰਦਾਂ ਜ ਿੱ ਚ  ੰਡਣ ਲ੍ਈ ਜਦਿੱ ਿੇ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: 



ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ ਤਜਹ ਜਦਲ੍ੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲ੍ਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ੍) ਸਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ੍ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 
ਜਬਰਟਨੈੀਆ ਦੇ ਸੇਲ਼੍ਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜਮਤ ਖੰਨਾ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਦੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 
ਜਜਸਨੇ ਅੱਜ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਲ੍ਈ  ਜਬਸਕੁਟਾਂ ਦ ੇ10000 ਪੈਕੇੇੇੇ ਟੇ ਜਦੱਤੇ। 
 

ਸਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ੍ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 
ਸੈਕਟਰ-76 ਸਜਥਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ ਜਵਖੇ ਸਜਥਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਜਵੱਚ 
ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸਸੁਾਇਟੀ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤ ੇਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

----------------------- 

 


