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1*ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ-ਕੋਜਵਡ-19 ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਿਾਂ 

ਸਬੰਿੀ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਸਬੰਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜਕਰਆ 'ਤ ੇਪਰਗਟਾਈ ਤਸੁੱਲੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਮਈ (            ) ਸਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਜਵਡ-19 

ਸਬੰਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸਬੰਿੀ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਉਨ•ਾਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਡਪਟੀ 

ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਸਰੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਜਪੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 

ਬਟਾਲਾ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਿੂ ਵਿੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ), ਸਕੁੱਤਰ ਜਸੰਘ ਬੁੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਜਸਮਰਨ ਜਸੰਘ ਜ ੁੱ ਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਲਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਟਾਲਾ, ਮੈਡਮ 

ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਵੀ ਮੋਿੂਦ ਸਨ।   
                        ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ 

ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਜਵਡ-19 ਸਬੰਿੀ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੁੱਠਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ 

ਬਟਾਲਾ ਦ ੇਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ ਜਵਚ 1420 ਬੈੈੱਡ, 800 ਬੈੈੱਡ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ 

ਉਥੇ ਵੀ 1000 ਬੈੈੱਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦ ੇਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਆਮ ਮਰੀਿਾਂ ਵਲੋਂ ਵੁੱ ਖ-

ਵੁੱ ਖ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜਗਣਤੀ (ਓਪੀਡੀ) ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਵੁੱ ਿ ਰਹੀ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਜਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਸੀ 

ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। 98 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 99 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤ ੇਚੁਕਾਈ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਿੂਨ ਤੋਂ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 6 ਹਿਾਰ ਦ ੇਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ 

ਜਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਜਬਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਦ ੇਜਪੁੱਤਰੀ ਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ 

ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਜਸ਼ਆਰਪੁਰ ਜਿਜਲਆਂ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਖਰਚੇ 'ਤ ੇਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਖੇ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ 

ਮਿਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਪੁੱਤਰੀ ਰਾਿਾਂ ਜਵਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੋਕੇ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਸਬੰਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ 

ਖਰੀਦ ਤ ੇਚੁਕਾਈ ਦ ੇਪਰਬੰਿਾਂ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਪਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 

ਜਵਚ 800 ਦ ੇਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 120 ਦ ੇਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਐਕਜਟਵ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 



ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਜਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਦ ੇਜਨਰਿਾਜਰਤ ਲੁੱ ਛਣ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। 
ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੁੱਠਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 3500 ਬੈੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਤਆਰ ਬਰ ਜਤਆਰ ਹੈ, ਿੋ ਤਸੁੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੁੱਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਓਪੀਡੀ ਵੁੱ ਿ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਰੀ ਵੈਂਕਟਰਤਮਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵੰਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤ ੇਚੁਕਾਈ ਦੇ 

ਵਿੀਆਂ ਪਰਬੰਿ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੀਿਨ ਜਵਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਆਏ ਜਬਨਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਨਰਜਵਘਨ ਖਰੀਦ 

ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ 10 ਿੂਨ ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 

ਆਸ ਹੈ ਜਕ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਸਮੁੱ ਜਸਆ ਦ ੇਝੋਨਾ ਲੁੱ ਗ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਠਜਹਰਣ ਅਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦ ੇਵਿੀਆਂ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 

ਦ ੇਕਜਹਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿੀਆਂ  ੰਗ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਪੁੱਤਰੀ ਰਾਿ ਜਵਚ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਿਰ ਆਏ। 
ਆਖਰ ਦ ੇਜਵਚ ਸਰੀ ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਜਿਲ•ਾਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਿੋ ਸਮਾਂ ਚੁੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੇਰੇ ਸੁਚੇਤ 

ਤ ੇਿਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਘਰਾਂ ਜਵਚੋ ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਿਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜਹਜਨਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ 

ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਗਲੇ ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਵਿਾਨ ਤ ੇਸੁਚੇਤ ਰਹਾਂਗੇ, 

ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਿਾਤ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਸਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ 

ਕੀਤੀ। 
---------------  
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2*ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਵੁੱ ਚ ਵੀ ਿਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਬੁੱ ਜਚਆ ਂਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ :ਜਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਅਫਸਰ ਡਾ.ਮਨਚੰਦਾ 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਮਈ (          ) ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਅਫਸਰ,ਡਾ.ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲੇ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਪੁੱਿਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁੁੱ ਿਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇ

8:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜਹਰ 2 ਵਿੇ ਤੁੱ ਕ ਰੂਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।ਰੂਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਵੁੱ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਕ ੇ

ਆਉਂਦ ੇਹਨ।ਬੁੱ ਜਚਆ ਂਨੰੂ ਲਗਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਜਹਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਟੈਟਨਸ਼ ਦੇ ਟੀਕ ੇਲਗਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ 

ਟੀਕ ੇਐਲ.ਐਚ.ਵੀ.ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਲਟੀਪਰਪਿ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਵੁੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਿਾਂਦ ੇਹਨ। 
ਜਿਲ•ਾਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ,ਡਾ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਵੈਕਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਾਪਮਾਨ  ਤ ੇਰੁੱਖਣ 

ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੋਨ ਦਾ ਪਰੋਬੰਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕ ੇਹਰ ਖੇਤਰ ਤ ੇਪਰਭਾਵ ਜਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ 

ਕਾਿ ਠੁੱ ਪ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰੰਤ ੂਟੀਕਾਕਰਨ ਜਕਸ ੇਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਵੁੱ ਚ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੁੱ ਚ 

ਆਊਂਦਾ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੋਰਾਨ ਕੁਝ ਿਰੂਰੀ ਸਾਵਿਾਨੀਆ ਂਦ ੇਜਖਆਲ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ 
ਹੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿੋਣਾ,ਇੁੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੁੱਖਣਾ,ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਸੂਤੀ ਕੁੱ ਪੜ ੇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰ ੇ

ਦੁੱ ਜਸਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਬੁੱ ਜਚਆ ਿਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੋਕ ੇਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਵੀ.ਕੰਵਲਿੀਤ ਕੌਰ,ਜਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਸਰੀਮਤੀ ਗੁਜਰੰਦਰ ਕੌਰ,ਸਰੀ 

ਅਮਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਦਾਲਮ ਅਤ ੇਪੀ.ਪੀ.ਯੂਜਨਟ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਹਾਿਰ ਸੀ। 

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

  



File No.DIPR-DPR1/86/2020-O/o DPRO-GURDASPUR  

I/28112/2020 

3*ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਿਰੂਰੀ: ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਮਈ (            ) ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੋਟਲਾਂ, 

 ਾਜਬਆਂ,ਤ ੇਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ  ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਆਨ 

ਰੁੱਖਣ।ਮੰੂਹ ਤ ੇਮਾਸਕ, ਹੁੱਥਾਂ ਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਤ ੇਜਸਰ ਤ ੇਟੋਪੀ ਪਾਈ ਿਾਵੇ। ਖਾਣਾ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ/ਿਗ•ਾਾ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ 

ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। 
ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਹਾ ਜਕ ਮੁੱਖੀਆਂ , ਮੁੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੁੱਟੀ ਘੁੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਸੁੁੱ ਥਰੇ ਕੁੱਪੜੇ ਨਾਲ  ੁੱਕ ਕੇ ਿਾ ਸੀਸ਼ੇ ਦ ੇਕੈਂਬਨ ਜਵੁੱ ਚ 

ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ।ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕ-ਅੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ  ਰੋਿਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। 

ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆ ਦ ੇਜਖਲਾਫ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵੁੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਅਤੇ ਅਗਰ ਿੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 

ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਿਰੂਰ ਪਜਹਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਿਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਤ ੇਸਵਾਿਾਨ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਸਹਤ 

ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ। 
-------------------- 

 

  



File No.DIPR-DPR1/87/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 

I/28125/2020 

4*ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱਸਟ ਵਲੋ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤ ੇਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਭੇਂਟ 

ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਵਲੋ ਸਮਾਿ ਦ ੇਜਹੁੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਿ : ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰਘ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਮਈ (        )  ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸੁੱਟ ਦ ੇਮੁੁੱ ਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਜਸੁੱਿ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ. 

ਐਸ. ਪੀ. ਜਸੰਘ ਓਬਰਾਏ ਵਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਤਜਹਤ ਸਮੁੁੱ ਚੀ ਮਨੁੁੱ ਖਤਾ ਨੰੂ 

ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਪੁਜਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਜਸਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸੁਰਜਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 

ਮਕਸੁੱਦ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦਾ ਸਾਿੋ ਸਮਾਨ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਇਆਂ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦ ੇਚਲਜਦਆਂ ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਟਰੁੱਸਟ ਦ ੇਜਿਲਾ ਪਰਿਾਨ 

ਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਹਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਬੁੱਬ ੂਵਲੋ ਜਿਲਾ ਪੁਜਲਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਲ 

ਸਰਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਜਿਲਾ ਕਰੌਨਾ ਨੌਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਕੁੰ ਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੰੂ ਇੰਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸੈਨੀਟਾਇਿਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਪਰੇਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀ ਸਮਗਰੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
                ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਤ ੇਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਟਰੁੱਸਟ ਦ ੇਮੁੁੱ ਖੀ ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. 

ਜਸੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਜਹਲਾ ਹੀ ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਿਾਤ-ਪਾਤ, ਿਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਵਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੁੱਦਾਂ 

ਤ ੋਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਵਲੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦ ੇਭਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਿ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਦਜਕ 

ਹੁਣ ਕਰੌਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇ ਦ ੇਜਵਚ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਵਲੋ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਵੁੱਡਾ ਜਹੁੱ ਸਾ ਮਨੁੁੱ ਖਤਾ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 

ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦ ੇਚਲਜਦਆਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਜਨਕ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦ ੇਹਰ ਵਰਗ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
             ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਪਰਿਾਨ ਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮਠਾਰੂ ਨੇ ਦੁੱ Îਜਾਸਆਂ ਜਕ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਵਲੋ ਪਜਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦ ੇਤਜਹਤ 20 ਕਰੌੜ 

ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੁੱਟ ਕਰੌਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਰਾਹਤ ਕਾਰਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰਜਖਆਂ ਜਗਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦ ੇਤਜਹਤ ਪੰਿਾਬ, ਿੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, 

ਜਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼, ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁੱਿ ਪਰੇਦਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਜਬਆਂ ਨੰੂ ਸੁੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ 

ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਵਲੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਰਾਹਤ ਦ ੇਕਾਰਿ ਜਨਰੰਤਰਣ ਿਾਰੀ ਰਜਹਣਗੇ। 
                 

 

  

 

 

 

 



I/28155/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 2810 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 2670 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ- ਜਿਲੇ ਜਵਚ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 

ਐਕਜਟਵ ਮਰੀਿ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਮਈ (      ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅੁੱਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ 

ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜਟਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 11 ਐਕਜਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ 

ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਪੀੜਤ ਜਵਅਕਤੀ ਜਪੰਡ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਜਦਨੀਂ ਮੰੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱਗੇ  ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 136 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਵਚੋਂ 03 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ।  122 ਮਰੀਿਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ 

ਘਰ ਨੰੂ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ (119 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 03 ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।  ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਜਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਜਨਰਿਾਜਰਤ ਲੁੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਹੁਣ 04 ਪੀੜਤ ਿਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 

07 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜਵਖੇ ਰੁੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿੇਲ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 2810 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 2670 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਈ ਸੀ। 

ਜਿਸ ਜਵਚ 136 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਅਤੇ 04 ਸੈਂਪਲ ਜਰਿੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


