
I/22486/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction) ਨਾਲ ਸਬੰਜਿਤ ਗਤੀਜਵਿੀਆ ਂਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ 

ਰਾਹਤ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਮਈ (           )  ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਦੱਜਸਆ ਜਕ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ 

ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਜਵਚ 01 ਮਈ ਨ ੰ  ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction) ਨਾਲ ਸਬੰਜਿਤ ਗਤੀਜਵਿੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀਆ ਂ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤ ੇਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਤ ੇਜਨਆ ਂਵਲੋਂ 03 

ਮਈ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਤਜਹਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ 

ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਤਜਹਤ ਕੰਨਸ਼ਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction ) ਨਾਲ ਸਬੰਜਿਤ ਗਤੀਵਿੀਆ ਂਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਛੋਟਾਂ 

ਜਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। 
ਜਮਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਂਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਸੜਕਾਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰੋਿੈਕਟ, ਇਮਾਰਤਾਂ 

ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਸਮੇਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰੋਿੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਜਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਮੁੜਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਉ ਰਿਾ 

ਦੇ ਪਰੋਿੈਕਟ ਕੰਮ, ਜਮਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਂਸ਼ਲਾਂ ਜਵਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਸ਼ਟਰੱਕਸ਼ਨ ਪਰੋਿੈਕਟ, ਜਿਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 

ਉਪਲੱਬਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋ ਵਰਕਰ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ/ਵਰਕਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ 

ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। 
ਕੰਨਸ਼ਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction ) ਗਤੀਜਵਿੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਬੰਜਿਤ ਜਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣ ੇਪੱਿਰ 'ਤ ੇਜਲਖਤੀ ਰ ਪ 

ਜਵਚ ਸਬੰਜਿਤ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨ ੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਤਜਹਤ ਜਦੱਤ ੇਜਦਸ਼ਾ-

ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਕੰਨਸ਼ਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction ) ਨਾਲ ਸਬੰਜਿਤ 

ਕੰਮ ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਕੰਨਸ਼ਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬੰਜਿਤ ਜਿਰ ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤ ੇਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦਖੇੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਰਤ ਜਵਚ 

ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਿਾਰਾ 188 ਤਜਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
---------------------------- 

 

 

 



I/22489/2020  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤ ੇ50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਜਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਜਵਿਾਇਕ 
ਪਾਹੜਾ 
ਜਕਸਾਨ ਬੀਬੀਆ/ਂਛੋਟ ੇਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  50 ਫੀਸਦੀ ਿਦਜਕ ਬਾਕੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਜਸਡੀ ਜਮਲੇਗੀ 
ਜਕਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਿੀਆਂ ਮੰਗੀਆ ਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਮਈ (           ) ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਵਿਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸ ਬੇ ਜਵੱਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਆੁਈ/ਜਸੱਿੀ ਜਬਿਾਈ ਅਤ ੇਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਿੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 
ਸਬਜਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਿਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਜੋਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਬੰਜਦਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਮੱਦੇਨਿਰ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਿਦ ਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਜਮਲੇਗੀ। 
ਜਵਿਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਜਕਸਾਨ ਬੀਬੀਆ/ਂਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  50 

ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਜਸਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਾਉਣੀ 

ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਤ ੇਮੱਕੀ ਦੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜਸਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਿੀਆਂ ਦਣੇ ਲਈ ਆਜਖਆ 

ਜਗਆ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਬਜਸਡੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਵੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਿੀ ਜਬਿਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਪਰੇਅ 
ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਿਾਂ ਅਟਚੈਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਬੀਿਣ 
ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਜਣਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਪੋਰਟੇਬਲ) ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਥਰੈਸ਼ਰ/ਸ਼ੈਲਰ/ਫੋਰੇਿ 

ਹਾਰਵੈਸਟਰ/ਮਲਟੀ ਕਰਾਪ ਥਰਸ਼ੈਰ ਆਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਸਬਜਸਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਰਆ ਬਾਰ ੇਜਵਸਥਾਰ ਜਵੱਚ ਦੱਸਜਦਆਂ ਸ. ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 
ਸਬਜਸਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਜਕਰਆ ਨ ੰ  ਜਬਲਕੁਲ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੱਦੇਨਿਰ ਜਕਸਾਨ 

ਸਬਜਸਡੀ ਦਾ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਦੇ ਕਾਗਿ ਉਪਰ, ਈ-ਮੇਲ ਿਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਿਰੀਏ ਆਪਣਾ ਜਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
ਜਵਿਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਨ•ਾਾਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜਸਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਵਿੇਰੇ ਪੱੁਛਜਗੱਛ ਲਈ 
ਜਕਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਜਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ' ਦੇ ਟਲੋ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 'ਤੇ ਸਵੇਰ ੇ6 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਿੇ ਤੱਕ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
-------------------------------------- 



I/22573/2020  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ-ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਜਸੱਿ  
ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ ਜਬਆਂ 'ਚ ਭੇਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਬੰਿ-ਸ. ਜਸੱਿ  
ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸੱਿ  ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਕਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਜਤਆਰੀਆਂ ਸਬੰਿੀ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ 

ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵੰਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟਾਈ ਤਸੱਲੀ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਮਈ (     ) ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸੱਿ  ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਕਰਤ ਮੰਤਰੀ , ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਜਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਵਿਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਬਜਹਲ 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ ਪੰਿਾਬ, ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਿ  ਵਿੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ) ਤੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ 
ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਿਨੀਜਤਕ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜਸੱਿ  ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਿਾਬ ਜਵਚ ਰਜਹੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 
ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਜਹਲੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੇ ਸ ਜਬਆਂ 'ਚ ਭੇਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਿਲਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਿੀ, ਕੋਮੀ ਪਰਿਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 
ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਦਾ ਪੰਿਾਬ ਦੀ 
ਆਰਜਥਕਤਾ ਨ ੰ  ਮਿਬ ਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਬਨਾਂ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪੁਹੰਚਾਈਏ, ਜਿਸ ਸਬੰਿੀ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਪੱੁਟੇ ਗਏ 
ਹਨ। 
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਵਾਬ ਜਵਚ ਸ. ਜਸੱਿ  ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਿ ਰ ਸਾਜਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋ ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠਜਹਰਾਉਣ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜਟਵ ਆਈ ਹੈ , ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਲਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਿ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੋ ਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਜਲ•ਆਂ ਜਵਚ ਬਣੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਠਜਹਰਾਏ 
ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ ਜਬਆਂ ਤੋਂ ਪੰਿਾਬ ਪੁਹੰਚੀ ਜਤੰਨ ਹਿਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਦੋ-ਜਤੰਨ ਫੀਸਦ ਹੀ ਪੋਿਜਟਵ ਜਰਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਜਵਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪੋਿਜਟਵ ਕੇਸ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਜਮਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਜਰਆਂ ਦੀ 
ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਜਰਆਂ ਨ ੰ  ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਅਲਗੇਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਸ. ਜਸੱਿ  ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਜਵਚ  ਪੀ.ਪੀ.ਈ.ਜਕੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਆਜਦ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਦੇ ਪਰਬੰਿ ਮੋਿ ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹ ਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਿਰ ਰਤ ਮੁਤਾਜਬਕ ਲੋੜ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸ. ਜਸੱਿ  ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਜਿਜਲਆਂ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨ ੰ  ਲੈ ਕ ੇਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 
ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਦੀ  ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਜਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵੰਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਤਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ ਸਮੁੱ ਚੀ ਟੀਮ ਕੋਜਵਡ –19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜਸੱਿ  ਵਲੋਂ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਜਦਆਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਿੀ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹ ਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਚ 
ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੈਪਜਲੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਜਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜਵਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕ ੇਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਾੇਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹ ਲਤਾਂ ਦੀ 
ਿਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਮਜਰਆਂ, ਬਾਥਰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਨਰੰਤਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇ ਤੇ 
ਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜ•ਾੀ ਜਵੱਚ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਏ ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਜਲਸ ਪਰਸਾਸਨ 
ਿਾਂ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਹੈ ਸੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪ ਰਾ ਜਖਆਲ ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇ। 
ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜਸੱਿ  ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜਕੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ, ਮਾਸਕ (ਜਟਰਪਲ ਲੇਅਰ), ਸੈਂਨੀਟਾਈਿਰ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਜਦ ਸਬੰਿੀ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲੋ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਹਾਜਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜਸਹਤ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਕੋਜਵਡ-19 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਦ ਸਰੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜ ੱਲਮੱਠ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਜਵਖੇ ਇਲਾਿ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜਵਸ਼ੇਸ ਜਖਆਲ ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਤੋ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਵੀ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਿ ਰ ਸਾਜਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਜਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ 
ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱ ਿ, ਫਲ, ਸਮੋਸੋ, ਮੈਗੀ ਆਜਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜਵਸ਼ੇਸ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ।   
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਜਸਮਰਨ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਲਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਟਾਲਾ, 
ਰੋਸ਼ਨ ਿੋਸਫ ਜਿਲਾ ਪਰਿਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਿੀਵ ਜਤਰਖਾ ਪੀ.ਏ ਸ ਬਾ ਪਰਿਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ, ਕੇਪੀ ਪਾਹੜਾ, ਲਖਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਤੁੰ ਗ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 
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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਿਾਣ ਸਬੰਿੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਜਲ ਨਹੀਂ ਅਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਮਈ (     ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰਜਹੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ 

ਵਾਪਸੀ ਿਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਤ ੇਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਲਈ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 

ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਾ ਆਵੇ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਸਕੱਤਰ ਜਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ 

ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ)-ਕਮ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਾਿਰ ਸਨ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਦ ੇਘਰ ਵਾਪਸ 

ਿਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ ਜਬਆਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿਦ ਤਕ ਉਹ 
ਇਥੇ ਹਨ ਜਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦ ੇਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਜਹਲੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦ ੇਸ ਜਬਆਂ 'ਚ ਭੇਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ 

ਰੇਲਵ ੇਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦ ੇਆਪਣ ੇਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦ ੇਜਦੱਤੀ ਹੈ ਤ ੇਿਲਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਘਰ 

ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗੀ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਦ ਰ ਿੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਿਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਸ ਬੇ ਦ ੇਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਿ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਜਿਤ ਵੇਰਜਵਆਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਰਣੀ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਐਸਐਮਐਸ ਦ ੇਿਰੀਏ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ  ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ   www.covidhelp.punjab.gov.in.'ਤ ੇਰਜਿਸਟਰ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਜਿਲੇ ਜਵੱਚ ਉਦਯੋਜਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ  ਜਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰੁਿਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਵੱਚ ਯ ਪੀ, ਜਬਹਾਰ, 

ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ ਰਬੀ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਮਿਦ ਰ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਰਚ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਾ 

ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

 


