I/26630/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੁੱ ਧਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਨਾੜ ਨੰ ਅੁੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਮਈ (

) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੁੱ ਧਤਾ ਅਤੇ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰ ਅੁੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਗੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਸਫਾਜ਼ਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ129 ਜ਼ਕਸਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪੁੱ ਕਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱ ਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੰ ਸਾੜੇ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਢੁੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਵਲੁੱਖਣ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 20 ਮਈ ਤਕ 500462 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ
499769 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 924 ਕਰੋੜ 67 ਲੁੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 97 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 96 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 139561, ਮਾਰਕਫੈੈੱਿ ਵਲੋਂ 104124, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 102380,
ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 93173, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 58729 ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
------------------------------

I/26692/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਲਾਕਿਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕ ਜ਼ਹੁੱ ਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਾਰਜ਼ਿਕ ਉਪਰਾਲੇ -ਬਲਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਮਈ (

) ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰੰ ਧਾਵਾ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਫਊ

/ਲਾਕਿਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸਾਰਜ਼ਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤਕ ਜਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਜ਼ਨਰੰ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮਾਂ ਸੰ ਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ
ਬਲਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਿਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ
ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਿਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੰ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੇਰਕਾ ਜ਼ਮਲਕ ਪਲਾਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਤੁੱ ਕ ਦੁੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਕੁਆਰਟਰਾਂ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਦੁੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਪਰਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੁੱ ਕ ਦੁੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਆਰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਦੁੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਪੰ ਿ ਪੁੱ ਧਰ ਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੁੱ ਧ ਇਕੁੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ
ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰ ਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਫੀਿ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਪਸ਼ ਫੀਿ ਸਟਾਜ਼ਕੰ ਗ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਿਰਰੀ ਖਾਦਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਿੋੜ• ਨਾ ਆਵੇ,
ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਮਾਰਕਫੈੈੱਿ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਰਾਹੀਂ ਐਿਵਾਂਸ ਸਟਾਜ਼ਕੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੰ ਮ ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਜ਼ਚਤ ਸਹਲਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ
ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
------------------------

I/26805/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ
ਯਨੀਅਨ ਪਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱ ਖਣਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਹੁਤ ਲਾਿਮੀ
ਜਨਤਕ ਿਾਵਾਂ ਤੇ ਿੁੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੰ ਲੁੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਮਈ (

) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ ਨੰ

ਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਗਈ।
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵੇਖਣ ਜ਼ਵਚ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ ਨੰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਹੁਤ ਲਾਿਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਜਲੇ ਭਰ ਅੰ ਦਰ ਜਾਗਰਕਤਾ ਅਜ਼ਭਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਸੇਲਿਮੈਨ ਨੰ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਸ. ਗੁਰਜ਼ਸਮਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੁੱ ਲੋਂ ਐਸ.ਿੀ.ਐਮ ਿੇਰਾ ਬਾਬਾ
ਨਾਨਕ ਨੰ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਇਹ ਜਾਗਰਕਤਾ ਅਜ਼ਭਆਨ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਹਾਜਰ ਸਮਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨਾਂ/ਪਰਤੀਜ਼ਨਧ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਵਚ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਿ ਤੇ ਵਾਰਿ ਪੁੱ ਧਰ ਤਕ ਜਾਗਰਕਤਾ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਜ਼ਵੁੱ ਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਸੇਲਿਮੈਨ ਨੰ ਜ਼ਸਖਲਾਈਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਸ ਤਰਾਂ
ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਦ ਸੰ ਬਧੀ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕੇਟ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜਾਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਜਾਗਰਕਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਫਲੈ ਕਸ ਬੋਰਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਿਵਾਇਿੀਰਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਧਰ
ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਿਮੀ ਆਜ਼ਦ ਸਬੰ ਧੀ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਮਾਜ਼ਧਆਨਾਂ ਰਾਹੀ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਿਾਵਾਂ ਤੇ ਿੁੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਨੰ ਅਤੇ
ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੰ ਮ ਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ

ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਜ਼ਹਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਿਾਂ ਤੇ ਿੁੁੱ ਕਦਾ ਹੈ ਤਾ
ਉਸ ਨੰ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੇਟਨ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਹੁਤ ਲਾਿਮੀ ਹੈ । ਲੋ ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਾਨ, ਗਲੀਆਂ,
ਹਸਪਤਾਲ, ਦਫਤਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਵਾਹਨ ਜ਼ਵਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਸੁਤੀ ਕਪੜੇ ਦਾ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸਕ
ਜ਼ਜਸ ਨੰ ਸਾਬਣ/ਜ਼ਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਣਾ ਜਰਰੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਉਪਲੁੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਰੁਮਾਲ, ਦੁਪੁੱਟਾ, ਪਰਨਾ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਮੁੜ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਮਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰ ਗ ਨੰ ਜ਼ਜੁੱ ਜ਼ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਿਾ, ਪਰਭਜੋਤ ਕੋਰ ਕਲਸੀ, ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਜਲਾ ਗਾਈਿੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ,
ਹਰਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਜਨ ਪਰਧਾਨ
ਵਾਪਰ ਮੰ ਿਲ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਧਾਨ ਜ਼ਬਰਜ ਭਸ਼ਨ, ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਜ਼ਵਕਾਸ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਰਮੇਸ਼
ਸਲਹੋਤਰਾ,ਇੰ ਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਮਜ਼ਹੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਜ਼ਹਤ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁੰ ਦਰਾ
ਫਤਜ਼ਹਗੜ• ਚੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਰਜੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਖੋਸਲਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਪਰਧਾਨ ਜ਼ਸਟੀ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਆਜ਼ਦ
ਹਾਜਰ ਸਨ।

I/26811/2020
ਜ਼ਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਜ਼ਟੰ ਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ 'ਚ ਇੁੱ ਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਸਮੇਤ ਇੁੱ ਕ ਭਰਣ ਜ਼ਲੰਗ ਜ਼ਨਰਧਾਰਣ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ
ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਮਈ (

) ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੁੱ ਧ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ

ਸਬੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਲੰਗ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੰ ਠੁੱਲ• ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰ ਜ਼ਨਆ ਭਰਣ ਹੁੱ ਜ਼ਤਆ ਦੇ
ਗੈਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਜ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਪਰੀ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ
ਅਜ਼ਜਹੀ ਹੀ ਇੁੱ ਕ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਿਾ. ਪਰਭਦੀਪ ਕੌ ਰ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ
ਚਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਅਣਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਇੁੱ ਕ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਿ ਮਸ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਿਾ. ਪਰਭਦੀਪ ਕੌ ਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਲੰਗ
ਜ਼ਨਰਧਾਰਣ ਰੈਕਟ
ੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਗੁਪਤ ਸਚਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਲੀ ਜ਼ਜਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਵਲ
ਸਰਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਕਸਨ ਚੰ ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੁੱ ਕ ਜਾਲ ਜ਼ਵਛਾਇਆ ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਇਕ
ਫ਼ਰਜੀ ਮਰੀਿ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਿੇ ਉਸਨੰ ਭਰਣ ਦਾ ਜ਼ਲੰਗ ਜਾਂਚਣ ਲਈ
15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰ ਦਰਾਂ
ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰ ਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਮਰੀਿ ਨੰ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ। ਏਜੰ ਟ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੁੱ ਕ ਮਜ਼ਹਲਾ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ
ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਮਰੀਿ ਨੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਂਈ ਕਲੀਜ਼ਨਕ ਲੈ ਗਈ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਹੀ ਿਾਕਟਰ
ਨੇ ਜ਼ਲੰਗ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗਰਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ, ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤੇ ਕਲੀਜ਼ਨਕ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਿਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੰ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਕਰੰ ਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਿਾਕਟਰ ਨੰ ਇਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਰੰ ਗੇ ਹੁੱ ਿੀਂ ਫਜ਼ੜਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਿ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਖਾ ਸਜ਼ਕਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੀ ਐਨ
ਿੀ ਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਿਰਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਮਰੀਿ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਆਈ.ਿੀ. ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੁੱ ਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਹਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ ਕਬਿੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜ਼ਸਵਲ
ਂ ਪੀਐਨਿੀਟੀ
ਸਰਜਨ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਦੋਸ਼ੀ ਿਾਕਟਰ ਨੰ ਜ਼ਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਪੀਸੀ ਐਿ

ਐਕਟ, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।ਿਾ. ਪਰਭਦੀਪ ਕੌ ਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਵੁੱ ਖ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਆਮ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅੁੱ ਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟੀਮ ਜ਼ਵਚ ਿਾ. ਜ਼ਵਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਜਲਾ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੋਰ ਤੇ ਹਰਦੇਵ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਕੰ ਜ਼ਪਊਟਰ ਅਜ਼ਸ਼ਸ਼ਟੈਂਟ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਸਨ।

I/26814/2020
ਜ਼ਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰ ਜ਼ਪਆ ਬਰ; ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜਰਰੀ- ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਨਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਮਈ (

) ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰ ਉਦੋਂ ਬਰ ਜ਼ਪਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਜ਼ਲ•ਆਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸੁਚਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅੁੱ ਜ
ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਜਿੇ
ਅਜ਼ਹਮ ਕਦਮ ਪੁੁੱ ਟੇ, ਉਿੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰ ਲੌ ਕਿਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਿਰਰੀ ਸਹਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜ਼ਜਸਟੇਰਟ, ਬੀ.ਐਲ.ਐਲ.ਓਿ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ
ਸਮੇਤ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੁੱ ਿਮੁੁੱ ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਜਿੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕਰਨ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਿੇ ਇਨਾਂ ਿਰੀਏ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਕੀਮਤ ਵਸਲਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਸ਼ਕੰ ਜਾ ਕੁੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਗਆ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ Îਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਤੁੱ ਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਲੌ ਕਿਾਊਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ
ਜ਼ਸਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਦਜ਼ਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ
ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਿਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਦਵਾਈ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ
ਆਈਆਂ ਸੰ ਗਤਾਂ ਨੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੋਲ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਤੇ ਸੰ ਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੰ ਪਰਤੀਆਂ। ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦਰਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪੁੱ ਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਬੁੱ ਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱ ਿੀ ਰਾਹੀਂ 1195 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦਰਾਂ ਨੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ
ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਮੁੱ ਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਬਹਾਰ ਰਾਜ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦਰਾਂ ਨੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜਦਰਾਂ ਘਰ
ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਅਿੇ ਜ਼ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਿ ਨੰ ਕੁਆਰਨਟੀਨ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਿੀ.ਐਮਿ, ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਭਾਗ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਬੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓਿ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰ ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਨਭਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਊਟੀ ਸਦਕਾ ਅੁੱ ਜ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿਰਰੀ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ
ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ ਰੁੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
ਬਹੁਤ ਲਾਿਮੀ ਹੈ।
--------------

I/26818/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 2258 ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 2118 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਮਈ (

) ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ

ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ 2258 ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 2118 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, 130 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਟ
ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਅੰ ਦਰ 130 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 01 ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਪੰ ਿ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 122
ਘਰਾਂ ਨੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ (114 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 08 ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।

07 ਪੀੜਤ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੌਿਜ਼ਟਵ

ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਲੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। 02 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 05
ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਰੁੱ ਖੇ ਗਏ ਗਨ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੁੱ ਜ ਬਟਾਲਾ ਸਬ ਿਵੀਿਨ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 04 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਲੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ 03 ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚ , ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਪੰ ਿ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨੰ ਵਾਨ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਟਾਲਾ ਨਿਦੀਕ ਜ਼ਪੰ ਿ ਹਰੁਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਰੇ ਰਾਜ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਿੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਤੰ ਨੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।
------------------

