I/27826/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੱ ਡੀ ਰਾਹੀਂ 1600 ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਾਰ ਸੂਿੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਿਜ਼ਰੰ ਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਵਾਨਗੀ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪਰਵਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਮਈ (

) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲੇਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱ ਜ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲਗੱ ਡੀ ਰਾਹੀਂ 1600 ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ

ਜ਼ਿਹਾਰ ਸੂਿੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਸ. ਿਜ਼ਰੰ ਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਾਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱ ਲਿਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵਆਪੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ
ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀ ਤਜ਼ਹਤ ਕੀਤੇ ਪਰਿੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਜ਼ਦਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਿਾਂਹ ਫੜ•ੀੀ ਹੈ,
ਸੂਿਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰ ਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਜ਼ਿਆਂ ਅੰ ਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ
ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋ ੜੀਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ
ਸਮੁੱ ਚੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ
ਅੰ ਦਰ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਪਰਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋ ੜੀਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਜਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਦੂਜੀ
ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲਗੱ ਡੀ ਰਾਹੀਂ 1600 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀਤੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋ 1195 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਿੇ ਲਈ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋ
ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਿੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰ ਜ਼ਮਰਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰਪਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱ ਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੂਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ਜਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਭਾਵ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਕੋਲੋ ਜ਼ਟਕਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਜ
ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ 16 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਟਕਟਾਂ ਲੈ ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਪਸ
ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਅ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਜ਼ਤਸੰ ਗ ਘਰ,
ਖਤੀਿ, ਿਾਈਪਾਸ ਿਟਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਉਪਰੰ ਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿੋਤਲਾਂ, ਚਨੇ, ਗੁੜ, ਜ਼ਿਸਕੁਟ , ਫਲ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਜ਼ਵਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਜਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੱ ਤਰੀ ਸੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ
ਥੋੜੇ ਿਾਕੀ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਨਵਾਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੁੱ ਖ
ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਿ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹੁਤ ਇੱ ਿਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ,
ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰਣੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਤੇ
ਹਰ ਲੋ ੜੀਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱ ਲ•ਣ ਿਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਰੂਰ
ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਪਰੰ ਤੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮਿਿੂਰੀ ਵਸ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਸਰੀ ਤੇਜ਼ਜੰ ਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ), ਸਕੱ ਤਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੱ ਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ
ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)-ਕਮ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ), ਿਲਦੇਵ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਰੰ ਧਾਵਾ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ. ਹਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਐਸ.ਪੀ (ਡੀ),ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੇਕੈਟ ਿਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ, ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ
ਸਲਵਾਨ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਜਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਗੁਰਜ਼ਵੰ ਦਰਪਾਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨਾਇਿ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ, ਐਚ.ਐਸ ਜ਼ਗੱ ਲ ਨਾਇਿ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ, ਰੋਿਨਜੀਤ ਕੋਰ ਨਾਇਿ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ,
ਐਨ.ਪੀ ਜ਼ਸੰ ਘ ਐਕਸੀਅਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਵਭਾਗ-ਕਮ –ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਜਲਾ
ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਕੰ ਵਰਜੀਤ ਰੱ ਤੜਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ, ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਆਜ਼ਦ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।

I/27830/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਜਨਤਕ ਜ਼ਹੱ ਤਾਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਮਈ (

) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਿਮੀ ਕਰਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੰ ਕੇਤ ਜ਼ਮਲੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਸਣੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਿਣਾਏ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਸਿੰ ਧੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜ਼ਹੱ ਤਾਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ
ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦਫਤਰ ਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਆਜ਼ਦ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੂਤੀ ਕੱ ਪੜੇ ਦਾ
ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਜ਼ਟਰਪਲ ਲੇ ਅਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜ਼ਵਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ ਪਾਵੇ। ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ
ਦਫਤਰ/ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੀ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਵੇ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਸੂਤੀ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ ਸਾਿਣ/ਜ਼ਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਦੁਿਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਉਪਲਿੱ ਧ ਨਹੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ, ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਪਰਨੇ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਜ਼ਡਿੀਜ
ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

I/27832/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਸਿੰ ਧੀ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ ਸਲੂਨਿ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ
ਗੁਰਦਾਪੁਰ, 26 ਮਈ (

) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ

ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਲਈ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ ਸਲੂਨਿ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੰ ਧੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼
ਐਡਵਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ ਸਲੂਨਿ ਜ਼ਵਚ ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਿਹੁਤ ਕਰੀਿੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ
ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੰ ਧੀ ਇਹ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਵਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ
ਸਲੂਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਿਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿੁਖ਼ਾਰ, ਸੁੱ ਕੀ ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਜ਼ਦ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਘਰ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਜਥੋਂ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਗਰਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਲਕ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵੇ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ
ਵਾਧੂ ਇਕੱ ਠ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਲਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਿਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕ ਗਰਾਹਕ ਵੱ ਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਜਥੋਂ ਤੱ ਕ
ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿੰ ਧੀ ਸਮੇਂ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ, 1 ਮੀਟਰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ, ਜ਼ਛੱ ਕਦੇ-ਖੰ ਘਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,
ਜ਼ਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਪਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਵੱ ਲੋਂ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਡਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਕਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਿਾਅਦ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਗਰਾਹਕ ਵੱ ਲੋਂ ਹੱ ਥ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 2-3 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਿਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 1%
ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮਾਰੂ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੂਹੇ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਂਚੀ, ਉਸਤਰਾ, ਕੰ ਘੇ ਅਤੇ ਸਟਾਈਜ਼ਲੰਗ ਉਪਕਰਨ ਆਜ਼ਦ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 1%
ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਜਾਮਾ, ਤੌਲੀਏ ਆਜ਼ਦ ਸਿੰ ਧਤ ਆਈਟਮਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਅ
ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਗਰਾਹਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
------------------------------

