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1-ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜਪੰ ਡ ਿਾਗੋਵਾਲ ਬਾਂਗਰ ਸੀਲ-ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰਭਾਜਵਤ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਚ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਜਸੰ ਗ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਮਈ (

) ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਜਹਤ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਚ ਜਪੰ ਡ

ਿਾਗੋਵਾਲ ਬਾਂਗਰ ਨੰ ਇਹਜਤਆਤ ਵਿੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਪਰਭਾਜਵਤ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਜਵਚ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਰੇਜਸੰ ਗ ਆਜਦ ਕਰਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਪੰ ਡ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਨੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ
ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਜਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰ ਦਗੀ, ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਪਬਜਲਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਹਿੱ ਤ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਅਜਤ ਿਰਰੀ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਵਲੋਂ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਕ ਕੋਜਵੰ ਡ-19 ਨੰ ਜਿਲੇ ਜਵਚ
ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ, ਕੰ ਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਟਰੇਜਸੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪੰ ਡ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਨੰ 23 ਮਈ 2020 ਤੋਂ 14 ਜਦਨ ਲਈ ਸੀਲ ਕੀਤਾ
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ ਸ. ਸਕਿੱ ਤਰ ਜਸੰ ਘ ਸਬ ਡਵੀਿਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਪੰ ਡ ਿਾਗੋਵਾਲ ਬਾਂਗਰ ਕੰ ਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਕੰ ਟੈਕਟ ਟਰੇਜਸੰ ਗ,
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੰ ਜਪੰ ਡਾਂ ਜਵਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰ
ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੰ ਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਪੰ ਡ/ਖੇਤਰ ਨੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਪੰ ਡ ਜਵਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਸੰ ਗਲ ਆਉਣ ਤੇ
ਿਾਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰ ਟ ਨੰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਿਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾਣਾ, ਦੁਿੱ ਧ, ਸਬਿੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਫਡਰ ਆਜਦ ਪੁਜਲਸ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਾਲ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਮਰੀਿ ਦੇ ਕੰ ਟੈਕਟ ਟਰੇਜਸੰ ਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ (home quarantine )
ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ 21 ਜਦਨ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਪੁਿੱ ਠੇ ਪਾਸੇ
(ਤਲੀ ਦੇ ਜਪਿੱ ਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਈ ਿਾਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਜਿਲਾ ਸਚਨਾ ਅਫਸਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ)
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਲਾ ਸਚਨਾ ਅਫਸਰ ਜਿਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.gurdaspur.nic.in) ਉੱਪਰ ਸਚੀ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਜਕ ਪਬਜਲਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਅਣਗਜਹਲੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਇੰ ਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 ਤਜਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਜਤਆਤ ਵਿੋਂ ਉਠਾਇਆਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਨਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੰ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਜਟਡ ਪੋਿਜਵਟ ਮਰੀਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡਾ ਜਰਸਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਇਹਜਤਆਤ ਵਿੋਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਲਾਗ ਰਹੇਗਾ।
------------------
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2-ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜਕਸਾਨ, ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ-ਜਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਛੇਤੀ ਪਿੱ ਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੰ ਸਾੜੇ ਜਬਨਾਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜਵਲਿੱਖਣ ਜਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਮਈ (

) ਸ. ਬਜਰੰ ਦਰਮੀਤ ਜਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ

ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰ ਸਫਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾਜੜ•ਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਜਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਘੀ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜਹੰ ਦ ਖੰ ਹਦ ਨੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਿਾਇ ਖੇਤਾਂ ਜਵਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਿਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਪੰ ਡ ਪਿੱ ਧਰ ਤਕ ਿਾਗਰਕਤਾ ਮੁਜਹੰ ਮ ਜਵਿੱ ਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆਂ
ਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਜਕਸਮਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਜਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਲੁਜਧਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਪੰ ਿਾਬ ਨੇ
ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਜਕਸਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਿੋ
ਫਸਲ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪਿੱ ਕਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੰ ਸਾੜੇ ਜਬਨਾਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਲਿੱਖਣ ਜਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ
ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਹਨ।
ਜਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਨਾੜ ਨੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਪਰਦਜਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ
ਕਰਨ, ਜਕਉਜਕ ਮੋਿਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜਟਰਬਨਲ, ਨਵੀ ਜਦਿੱ ਲੀ ਵਿੱ ਲੋ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜਹੰ ਦ-ਖੁੰ ਹਦ ਨੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰ ਤ ਜਫਰ ਵੀ ਕਈ ਜਕਸਾਨਾਂ
ਵਿੱ ਲੋ ਅਿੇ ਵੀ ਨਾੜ ਨੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਈ ਿਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜਸਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ
ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਿਾਊ ਸਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੰ ਨਾੜ ਨੰ ਅਿੱ ਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਿੱ ਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਦਜਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਿਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਿੱ ਗ ਲਾਗਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜਵਚਲੇ ਜਮਿੱ ਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ
ਹਨ।
----------------- ਕੈਪਸ਼ਨ--ਸ. ਬਜਰੰ ਦਰਮੀਤ ਜਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
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3-ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ-ਜਿਲਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ
ਿੇ ਜਕਸੇ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰਜਹ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 31 ਮਈ ਤਕ ਫਸਲ ਮੰ ਡੀ ਜਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਮਈ (

) ਸਰੀ ਜਨਰਮਲ ਜਸੰ ਘ ਜਿਲਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ

ਹਾੜੀ ਸ਼ੀਿਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਿਾਬ ਰਾਿ ਜਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ੀਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ
2020 ਤਕ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਲ•ਾਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਲਈ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਮਹ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਸੁਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇ ਜਕਸੇ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ
ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰਜਹ ਗਈ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ 31 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ-ਪਜਹਲਾਂ ਮੰ ਡੀ ਜਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਜਮਤੀ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰਜਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਿਾਂ ਆਪਣੇ
ਆੜ•ਤੀਏ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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4-ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਜਵਚ 2670 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 2231 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ
ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 10 ਐਕਜਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕੇਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਮਈ (

) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 02 ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ

ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜਟਵ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੁਲ 10 ਐਕਜਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 02 ਜਵਅਕਤੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਿ ਜਵਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ
ਜਵਚ ਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਸੰ ਬਲ ਚੋਂਕ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਾ ਜਵਅਕਤੀ ਨਵਰਪ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 135 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਵਚੋਂ 03 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਜਵਚ ਇਕ ਜਪੰ ਡ ਭੈਣੀ
ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 01 ਜਪੰ ਡ ਠੀਕਰਵਾਲ ਅਤੇ 01 ਜਕਰਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਦਾ , ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਜਦਨੀਂ ਲਜਧਆਣਾ ਜਵਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਸੀ।
122 ਮਰੀਿਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੰ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ (119 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 03 ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 08 ਪੀੜਤ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੌਿਜਟਵ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਜਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ ਹੁਣ 03 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 07 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜਵਖੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਗਨ।
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ 2670 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 2367 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ
ਨੈਗਜਟਵ ਆਈ ਹੈ, 135 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, 158 ਪੈਂਜਡਗ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਪਲ ਜਰਿੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ।
--------------

